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บทนำำ

หากจะเอ่ยถึง Operating System (OS) หรือ “ระบบปฏิบัติการ” ท้ังหมดท่ีกำาลังได้รับความสนใจ
จากผู้ใช้งานท่ัวโลกในปัจจุบัน เราก็คงหลีกไม่พ้นท่ีจะต้องเอ่ยถึง Microsoft Windows, UNIX แล้วก็
... โดยเฉพาะอย่างย่ิง ... Linux ... OS ท่ีถือว่าเป็น “ญาติสนิท” กับ UNIX มาแต่กำาเนิด โดยยังคง
รักษาสถานภาพความเ ป็น  Open Source แบบ  GPL (General Plublic License)  หรือ
software ท่ีมีลิขสิทธ์ิเป็น “ของสาธารณะ” ตราบจนกระท่ังทุกวันน้ี

อะไรคือ “ลิขสิทธิ์สาธารณะ”?

software ท่ีพัฒนาข้ึนมาภายใต้ GPL หรือ “ลิขสิทธ์ิสาธารณะ” หมายถึง software ท่ี “ทุกคน”
สามารถท่ีจะเป็นเจ้าของ, จัดทำาสำาเนา, ดัดแปลง, แก้ไขเพ่ิมเติม หรือจำาหน่ายจ่ายแจกได้ “อย่างเสรี”
โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเป็น “ค่าลิขสิทธ์” เข้ามาเก่ียวข้องเลยตลอดท้ังกระบวนการ

ดังน้ันเอง ... ปัจจัยหน่ึงท่ีทำาให้ Linux กลายมาเป็น OS ยอดนิยมสำาหรับนักคอมพิวเตอรห์ ลายต่อ
หลายคนท่ัวโลก ก็เพราะ Linux เป็น OS ท่ีให้ “อิสรภาพ” แก่นักพัฒนาโปรแกรมในการปรับแต่งทุกๆ
อย่างตามท่ีแต่ละคนต้องการได้อย่างประหยัดท่ีสุด ... และถึงแม้ว่า Linux จะได้รับการพัฒนาต่อยอด
มาจาก UNIX ซึ่งทำาให้มีพ้ืนฐานการใช้งาน รวมไปถึงโครงสร้างและรูปแบบของคำาส่ังท่ีใกล้เคียงกับ
UNIX มากจนเกือบจะนับให้เป็น OS ในตระกูลเดียวกันได้ ... แต่ Linux ก็ไม่ใช่ UNIX อยู่ดี ...
เพราะส่วนท่ีเป็น source code ในระดับ kernel ของ Linux น้ัน ถูกพัฒนาข้ึนมาจากการผสมผสาน
source code ของกลุ่มนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรอิ์สระท่ีเรียกตัวเองว่า GNU (ย่อมาจากชือ่เต็มๆ
ว่า Gnu's Not UNIX เป็นการเล่นคำาของชือ่ เต็มกับชือ่ ย่อให้สะกดวนทับซ้อนกัน) ซ่ึงเป็น source code ท่ีเขียนข้ึน
มาภายใต้เง่ือนไขของ GPL หรือ “ลิขสิทธส์ าธารณะ” เช่นเดียวกัน ... จึงทำาให้หลายๆ คนคิดว่า
Linux ควรจะมีช่ือเรียกเต็มๆ ว่า GNU Linux ด้วย ... แต่น่ันก็ไม่ใช่ข้อบังคับของ GNU อยู่ดี !!

จุดกำาเนิดท่ีแท้จริงของ Linux น้ันถือกำาเนิดมาจากความต้องการท่ีจะจำาลองระบบปฏิบัติการ UNIX
ให้สามารถใช้งานได้บนเคร่ืองคอมพิวเตอรส่์วนบุคคล เพ่ือช่วยให้นักศึกษาทุกคนสามารถเรียนรู้และ
ฝึกหัดการใช้งาน UNIX ได้บนเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์มีระดับราคาไม่สูงมากจนเกินไป (UNIX เป็น OS ท่ี
มีลิขสิทธิเ์ชิงพาณิชย์ และมีการจัดจำาหนา่ยในระดับราคาทีเ่หมาะกับองค์กรขนาดใหญ่เท่านัน้ ท้ังยังถกูพัฒนาขึน้มาให้ทำางานบนเครือ่ง
ระดับ Mini Computer และ Mainframe ซง่ึแพงเกินกว่าทีจ่ะมีไว้ในกรรมสิทธิ์ระดับบุคคลทว่ัๆ ไปได้) ... ในเวลาน้ันก็มี
software เล็กๆ ตัวหน่ึงท่ีช่ือว่า Minix ถูกพัฒนาข้ึนมาโดย Andy Tanenbaum และแจกจ่ายให้
ฟรีแก่นักศึกษาท่ัวไปเพ่ือจุดประสงคดั์งกล่าวอยู่แล้ว ... อย่างไรก็ตาม Minix ถูกกำาหนดขอบเขตให้อยู่
เพียงในกรอบของวัตถุประสงคท์ างการศึกษา จึงไม่ได้รับความสนใจท่ีจะพัฒนาต่อยอดข้ึนไปให้เป็น
OS อย่างสมบูรณด้์วยตัวของมันเอง ... จนกระทั่งนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย Helsinki คนหน่ึง ช่ือว่า
Linus Torvalds คันไม้คันมือจนกระโดดเข้ามาจัดการเร่ืองน้ีด้วยตัวเองเม่ือปี 1991 ... และน่ันก็
คือปีเกิดของ Linux

Linux เป็น OS ท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่วันแรกๆ ของมัน โดยอาศัยความร่วมมือ
จากนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรอ์ ิสระท่ัวโลก มีการส่ือสารข้อมูลเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดและ
ความรู้ รวมไปถึง source code ระหว่างกันผ่านเครือข่าย internet ... เป็น “ผลิตผลของชุมชน
ขนาดใหญ่” ในโลก Cyberspace ... จึงเป็นเร่ืองธรรมดาสำาหรับนักคอมพิวเตอรท์ ี่มีส่วนร่วมในเร่ือง
น้ีทุกๆ คน ท่ีจะรู้สึกถึง “ความเป็นเจ้าของร่วมกัน” ของพวกเขาตลอดมา
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เป็นเวลากว่า 10 ปีท่ี Linux ได้รับการร่วมพัฒนาโดยนักคอมพิวเตอรนั์บล้านคนท่ัวโลก ... จน
กระท่ังทุกวันน้ี  ... Linux ได้รับการพิสูจนแ์ล้วว่า มันคือหน่ึงใน OS ท่ี มีประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพสูงมาก มีการใช้งานเป็น “เคร่ืองแม่ข่าย” หรือ server จริงบน internet เกินกว่า 60%
ของท้ังหมด และมีการใช้งานภายในองคก์รธุรกิจท้ังขนาดใหญ่และขนาดเล็กอีกจำานวนนับไม่ถ้วน ถือ
เป็นระบบปฏิบัติการหรือ OS ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจในวงการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรอ์ย่างมหาศาล 
... เพราะ Linux ยังเป็น Open Source แบบ GPL ท่ีไม่ได้เรียกเก็บ “ค่าลิขสิทธ์ิ” ใดๆ จากผู้ใช้
งานเลย ... เน่ืองจากลิขสิทธ์ิน้ันยังเป็นของ “สาธารณชน” ทุกๆ คน

อย่างไรก็ตาม เราต้องไม่ลืมว่า Linux น้ันถูกพัฒนาโดย “นักคอมพิวเตอรอิ์สระ” ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะมี
ความเช่ียวชาญและชำ่าชองกับการใช้งานคอมพิวเตอรอ์ ยู่ในระดับท่ีสูงถึงสูงมาก ... ท้ังยังเร่ิมต้นการ
พัฒนาโดยให้มีโครงสร้างของคำาส่ังใช้งานแบบ UNIX ซ่ึงมีประวัติศาสตรย์าวนานกว่า 40 ปีอีกด้วย ...
ดังน้ัน Linux ท่ีพวกเราเห็นในทุกวันน้ี จึงเป็นผลผลิตท่ีเกิดจากการสะสมของประสบการณท่ี์ไม่ใช่
ระดับของ user ปกติท่ัวไป ... ทักษะและมุมมองท่ีผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปเก่ียวข้อง จึงแตกต่างจาก OS
อย่าง  Microsoft Windows หรือ MacOS ท่ีเน้นการใช้งานในระดับของ user มาต้ังแต่แรก ... แต่
Linux ถูกเน้นหนักไปในเร่ืองของความยืดหยุ่น , ความปลอดภัย , ความมีประสิทธิภาพ , ความมี
เสถียรภาพ ซ่ึงจำาเป็นต้องอาศัยความเป็นระบบระเบียบของการจัดการ เพ่ือจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการในระดับเครือข่าย computer network มากกว่าจะเป็นการใช้งานแบบ stand alone
ท่ีไม่ยอมเก่ียวข้องกับใคร

โดยเหตุน้ีเอง การเรียนรู้และศึกษา Linux จึงจำาเป็นท่ีจะต้องทำาอย่างมีระบบระเบียบพอสมควร เพ่ือท่ี
จะจัดกลุ่มก้อนของประสบการณอ์ ันหลากหลายท่ีสะสมรวมกันอยู่ใน Linux ให้สามารถถูกมองเห็น
เป็นส่วนๆ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ... ถึงแม้จะมีคำากล่าวอ้างท่ีว่า “ในระดับการใช้งานของ user ปกติ
น้ัน ไม่จำาเป็นต้องเรียนรู้รายละเอียดในทุกๆ เร่ือง” ก็ตาม แต่การแจกแจงรายละเอียดท่ีสะสมอยู่ใน
Linux ตลอดช่วงเวลากว่า 10 ปีท่ีผ่านมาน้ัน จะช่วยเป็นส่ือให้ user ท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ว่าส่วน
ไหนของ Linux บ้างท่ีเขาไม่จำาเป็นต้องเรียนรู้เลย หรือมีส่วนไหนท่ีอยู่ในอำานาจควบคุมท่ี user
สามารถจัดการได้ด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีนักคอมพิวเตอรเ์ ก่งๆ ในโลกของ Linux จะเก่งเฉพาะในเร่ืองของการนำาความรู้มา
ใช้เพ่ือพัฒนาโปรแกรม หรือไม่ก็แค่เก่งในการบริหารจัดการระบบเท่าน้ัน แต่ไม่ได้เก่งมากนักกับการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ user ท่ัวๆ ไป เพ่ือพัฒนาคนท่ียังจะต้องมีส่วนเก่ียวข้องอยู่ในระบบด้วยเสมอ ...
การเขียนตำาราว่าด้วย Linux ฉบับน้ีจึงถูกเขียนข้ึนมาจากมุมมองของ user คนหน่ึง โดยหวังท่ีจะถ่าย
ทอดประสบการณขั์้นพ้ืนฐานน้ีให้กับ user อ่ืนๆ ด้วยการพยายามคัดสรรแยกแยะกลุ่มก้อนของ
ประสบการณท่ี์รวบรวมอยู่ใน Linux น้ันออกมาเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน เพ่ือให้มองเห็นภาพรวมของ
OS ท่ีทรงประสิทธิภาพตัวน้ีอย่างเต็มท่ี ก่อนท่ีจะเจาะลึกลงไปศึกษารายละเอียดของแต่ละส่วนอย่าง
จริงๆ จังๆ ต่อไป.

Mr.Z.
กรงุเทพฯ, 09.11.2004
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Studying Outline of Linux

Partitioning &
Installation /

/bin : binary files / command
/dev : device drivers

root file
system

/etc : configuration file
/lib : kernel modules
/sbin : superuser binary files /cmd.

/boot : boot images

/usr : system files & software

/var : log file & web/mail server

/tmp : temporary files

/swap : swap file system

/home : user’s files

Bootup Sequence ข้ันตอนในการ boot / ลำาดับของการเข้าสู่ระบบ

System Admin User & Group Account Management

File System
RAIDS
LVM
NFS
SMBFS (Samba)
Local

Services
DNS
httpd / Apache
squid / proxy
e-mail

Securities
PAM
NIS
iptables / firewalls
tcp / wrappers
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โครงร่ำงของบทเรียน

ผมจัดการแบ่งหัวข้อของ “แบบเรียน” Linux ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. Partitioning & Installation : เป็นรายละเอียดของการติดต้ังระบบ
2. Bootup Sequence : เป็นรายละเอียดของขั้นตอนในการ boot / ลำาดับของการเข้าสู่ระบบ
3. System Administration : เป็นเร่ืองของการดูแลรักษา, การปรับแต่ง, หรือติดต้ังเพ่ิมเติม

โดยในแต่ละกลุ่มท่ีจัดแบ่งไว้น้ี ก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีกหลายเร่ืองด้วยกัน ซ่ึงผมทำาตาราง
สรุปคร่าวๆ ไวใ้นหน้าท่ี 3 แล้ว ... ผมสร้างตารางน้ีข้ึนมาด้วย concept แบบ mind map เพ่ือใช้เป็น
“แผนท่ี” หรือ “ตุ๊กตา” ท่ีจะเล่ารายละเอียดต่อไปทีละเร่ืองๆ จนกว่าจะจบเอกสารท้ังฉบับ ... ในขณะ
เดียวกัน ผมก็หวังว่า “แผนท่ี” ท่ีเห็นเป็นตารางท่ีว่าน้ี น่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้ท่ีเร่ิมต้นศึกษา Linux
สามารถมองเห็นหมวดหมู่ของระบบต่างๆ ท่ีทับซ้อนกันเป็นโครงสร้างหลักๆ ของ OS ตัวน้ีอย่างชัด
เจนมากข้ึนด้วย

อย่างไรก็ตาม ผมจะเร่ิมต้นเล่าจากกลุ่มท่ี 1 ไปกลุ่มท่ี 2 แล้วก็จะแทรกเร่ืองราวของคำาส่ังและการใช้
งานพ้ืนๆ ท่ัวๆ ไป ก่อนท่ีจะเลยเถิดไปถึงรายละเอียดในระดับของ System Admin ... ซ่ึงก็เป็นไปได้
ว่าผมจะต้องแยกเอกสารน้ีออกเป็น 2 ฉบับ โดยเอาส่วนของ System Admin แยกไปเล่าต่างหาก
ในแบบท่ีตัวเองต้องค้นคว้าเพ่ิมเติม ซึ่งก็จะถือโอกาสเรียนรู้ในเชิงลึกเก่ียวกับ Linux ในระหว่างการ
เรียบเรียงเอกสารท่อนสุดท้ายน้ันด้วยเหมือนกัน

ก่อนท่ีเร่ิมต้นเข้าสู่เน้ือหาของเอกสารฉบับน้ี ผมขอออกตัวไว้ก่อนว่า น่ีคือตำาราท่ีเขียนจากมุมมองของ
user ธรรมดาๆ คนหน่ึง ถือเป็นการเล่าสู่กันฟังมากกว่าการบรรยาย แล้วก็ไม่ค่อยจะเน้นในเร่ืองของ
ความแม่นยำาถูกต้อง 100% ... แต่เอาแค่ยังสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้กับเคร่ืองคอมพิวเตอรส์ ่วน
บุคคลท่ีเห็นตำาหน้าตำาตากันอยู่ทุกว่ีทุกวัน ... ก็พยายามอย่างท่ีสุดครับท่ีจะให้เน้ือหาน้ันตรงไปตรงมา
อย่างเข้าใจได้ง่ายๆ ... บางท่อนบางตอนอาจจะเขียนรายละเอียดจน 'เวอรไ์ปหน่อย แต่เกือบท้ังหมด
ผมก็เพ่ิงจะเรียนรู้เป็นคร้ังแรกเหมือนกัน ... ท้ังคนเขียนกับคนอ่านไม่ได้มีความรู้ดีไปกว่ากันมากนัก
หรอกครับ ... พวกเราล้วนแล้วแต่เร่ิมต้นกันท่ี "ศูนย์" ท้ังน้ันแหละคราวน้ี :-) ... ผมยืนยันได้แค่ว่า
การได้เรียนรู้ส่ิงท่ีเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยน้ัน เป็นความสุขและความสนุกอย่าง
ท่ีสุดเสมอ !!
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ส่วนท่ี 1 : Partitioning & Installation

เราจะเริม่ต้นกันตั้งแต่การตดิตัง้ระบบ ... ?!

แม้ว่า user ส่วนใหญ่จะมองว่าการติดต้ังระบบเป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ี “ ผู้ใช้งานท่ัวไป” ไม่น่าจะต้อง
เข้าไปเก่ียวข้อง แต่ก็อย่างท่ีบอกไว้ต้ังแต่แรกแล้วว่า การเรียนรู้เก่ียวกับ Linux น้ันจำาเป็นท่ีจะต้อง
ปรับทัศนคติบางอย่างของ user ซะก่อนเป็นอันดับแรก ... โดยเฉพาะในเร่ืองของการดูแล “เคร่ืองมือ”
ของตัวเอง

ทกุ วันนี ้Linux ทีม่กีำรจำำหนำ่ยจำ่ยแจกกันในตลำด จะมีอยูด่้วยกนัหลำยคำ่ยครบั และทกุๆ ค่ำย
ก็พยำยำมที่จะอำำนวยควำมสะดวกให้กับ user มำกขึ้นกว่ำยคุแรกๆ ของมันแล้วด้วย อย่างเช่น
Red Hat, Mandrake, SuSE รวมไปถึง YellowDog หรือของไทยๆ อย่าง SiS, Grand Linux,
Linux TLE, ฯลฯ (ซ่ึงสองตัวหลังน่ีไปเอา Red Hat มาใส่ภาษาไทยครับ เช่นเดียวกับ Mandrake
ท่ีเร่ิมต้นจากการนำา Linux ของ Red Hat ไปดัดแปลงมาก่อน ส่วน YellowDog ก็เอา Linux
ของ Red Hat ไปดัดแปลงให้ใช้งานได้กับเคร่ือง Macintosh หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรท์ ี่ ใช้ CPU
แบบ PowerPC) โดยส่วนใหญ่ก็จะพยายาม “แข่งกันง่าย” ในปัจจุบัน ยกเว้น Linux “หัวเอียงซ้าย”
อย่าง Slackware ท่ียังคงความเป็นอมตะนิรันดรก์าลของเหล่านักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรรุ่์น
แรกๆ ของ Linux ตราบจนกระท่ังปัจจุบัน ... ค่ายต่างๆ ของ Linux เร่ิมท่ีจะรวมตัวกันบ้างและเร่ิมท่ี
จะถูก take over โดยยักษใ์หญ่ในวงการ software บ้างแล้ว แต่ก็เกิดมีค่ายใหม่ๆ เข้ามาแซมอยู่
เร่ือยๆ เพราะการตัดต่อเพ่ิมเติมหรือดัดแปลง Linux น้ันเป็น “ความอิสระ” ท่ีใครๆ ก็สามารถทำาได้
อยู่แล้ว ... สำำหรับในปัจจบุัน ค่ำยที่ค่อนข้ำงจะมั่นคงและมีอิทธิพลมำกที่สดุ ก็น่ำจะเปน็ ค่ำยของ
Red Hat เพรำะตัง้ใจทีจ่ะทำำตัวเปน็องค์กรทำงธรุ กิจมำตัง้แตแ่รก ต่างจาก Linux ค่ายอ่ืนๆ ท่ีต้ัง
ใจกิน “อุดมการณ์” ต่างอาหารหลัก และจบลงด้วยการ “ขายช่ือ” หรือ Brand Name ของตัวเองให้
กับยักษใ์หญ่เขาไปบริหารเพ่ือการบริโภคกันต่อไป

Linux แจกจำ่ยได้ฟรีๆ แตไ่ม่ได้แปลวำ่ห้ำมทำำมำค้ำขำย !! เพรำะ Linux ตัวจริงๆ นั้นมันเปน็
แค่ kernel ที่เปน็หัวใจสำำคัญของทั้งระบบเท่ำนั้นเอง ... แต่กำรที่เรำเห็น Linux มีอยู่ด้วยกัน
หลำยค่ำยหลำยสำำนักนั้น ล้วนแล้วแต่เปน็ สิ่งที่แต่งเติมเข้ำไปให้กับ kernel หรือ Linux แท้ๆ
เพื่ออำำนวยควำมสะดวกให้กับ user แต่ละกล่มุแต่ละพวกอย่ำงเฉพำะเจำะจง ... อย่างเช่น
Slackware จะเน้นไปท่ีกลุ่มของ System Admin ท่ีมีความรู้ความชำานาญในการติดต้ังและดูแล
ระบบเครือข่าย ... ในขณะท่ี SuSE จะเน้นท่ีมี software แถมฟรีมาให้มากมายเพ่ือให้ user เลือก
ใช้ได้ตามใจชอบ ... หรือ Mandrake ท่ีหลายคนมักจะบอกว่าเหมาะกับการทำาเป็น Workstation
แต่ไม่เหมาะกับงาน Server ... ส่วนค่ายของ Red Hat ก็ประกาศตัวผลิตภัณฑข์องตัวเองออกมาเป็น
Workstation บ้าง เป็น Enterprise Server บ้าง หรือเป็น Advanced Server บ้าง แตกต่าง
กันไปหลายระดับองคก์รด้วยกัน ยังไม่นับรวมค่ายอ่ืนๆ อีกหลายค่าย ... เปน็ "อสิรภาพที่น่าปวดหัว"

พอสมควรทเีดยีว

กำรเลือกใช้ Linux ค่ำยไหนไม่สำำคัญเทำ่กับที่เรำจะต้องเข้ำใจวำ่ kernel หรือตัวแกนกลำงของ
ระบบจริงๆ นั้นมันคือตัวเดียวกันเสมอ ... น่ีถึงจะเป็นจุดเร่ิมต้นของการใช้งานและการเรียนรู้ ...
ระบบปฏิบัติการหรือ OS ตัวอ่ืนๆ อย่าง Microsoft Windows มักจะมีการ preloaded อยู่ใน
เคร่ืองคอมพิวเตอรห์ลายย่ีห้ออยู่แล้ว ... หรือ MacOS ก็ทำาการ preloaded มาจากโรงงานซะเลย

47.5



Linux Basic Lessons

เพราะเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิท้ัง hardware และ software มาต้ังแต่ไหนแต่ไร ... ส่วน Linux มัก
จะมาถึงเราในสภาพท่ีเราต้องจัดการติดต้ังด้วยตัวเองเท่าน้ัน คนท่ีอยากจะใช้งาน Linux จึงต้องเป็น
มนุษยป์ระเภทท่ี “มือคัน” พอสมควร

มีแง่มุมเล็กๆ อยู่เร่ืองหน่ึงท่ีอยากจะบอกเอาไว้ ... ส่วนใหญ่ของผู้ท่ีใช้งาน Linux น้ันมักจะเป็นพวก
“ผู้ต่อต้าน” software เถ่ือน หรือของท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ พวกเขาจะให้ความเคารพในทรัพยส์ ินทาง
ปัญญาของคนอ่ืนๆ ค่อนข้างมาก ไม่ว่าเจ้าของลิขสิทธ์ิน้ันจะได้รับความจงเกลียดจงชังจากชาวโลก
ขนาดไหนก็ตาม ... software ฟรีในความหมายของพวกเขา คือ software ท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิ
 “ยินยอม” ให้ใช้งานกันฟรีๆ เท่าน้ัน โดยไม่นับรวม software เถ่ือนท่ีลักลอบขโมยรหัสผ่านมาใช้
งานกัน ท้ังๆ ท่ีเจ้าของลิขสิทธ์ิไม่ยินยอมพร้อมใจ ... เรียกว่า “ไม่ให้ก็ไม่ง้อ” เพราะพวกเขารวมตัวกัน
พัฒนา software ข้ึนมาให้ใช้งานกันฟรีๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว ... เป็น
กลุ่มบุคคลท่ีมี “ความมือคัน” อย่างมีศักด์ิศรีท่ีถูกท่ีควรตามกฎหมายครับ

ดงันั้น หำกมใีครย้อนถำมขึน้มำวำ่ “ในเมื่อเรำม ีMS Windows ทีใ่ช้งำนกนังำ่ยๆ อยูแ่ล้ว ยังจะ
ขยันหำตำำแยมำใส่มือเพื่ออะไรกัน?” ... เหตผุ ลก็คือกำรที่เรำมี MS Windows ไว้ใช้งำนกัน
งำ่ยๆ นั้น สว่นใหญม่นัไมถู่กกฎหมำยไงละ่ครบั!! ... ซ่ึงบางคร้ังผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า การท่ี
ชาวโลกต้ังแง่รังเกียจนาย Bill Gates และ Microsoft น้ัน เพราะเขาน่าเกลียดจริงๆ หรือเพราะพวก
เราอยากจะมีข้ออ้างท่ีไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธ์ิกันแน่?! ... ผมเคยอ่านท้ังประวัติและข้อเขียนในหนังสือของ
Bill Gates มาก่อนแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นแง่มุมไหนท่ีควรจะถูกจงเกลียดจงชังกันขนาดน้ัน ยกเว้น
อุปนิสัยส่วนตัวท่ีค่อนข้างจะก้าวร้าว และไม่แครค์ วามรู้สึกแบบมนุษยด้์วยกันเท่าน้ันเอง ... แต่ว่าคน
ท้ังโลกมีโอกาสได้สัมผัสกับประสบการณท์างตรงอย่างน้ันซักก่ีคน? พวกเราเกือบท้ังหมดรับรู้เร่ืองราว
ของเขาผ่านส่ือ ผ่านข้อเขียน หรือผ่านคำาบอกเล่าต่อๆ กันมา ... แล้วก็รุมกันเกลียดเขา?! ... หรือ
เพราะพวกเราไม่อยากจ่ายค่าลิขสิทธ์ิให้กับเขา พวกเราถึงต้องแกล้งทำาเป็นเกลียดกันจริงๆ ?! ... จะว่า
ไปแล้ว ผมเองก็รู้สึกนิยมชมชอบคนอย่าง Bill Gates อยู่พอสมควร ... แต่ว่าผมรักวิธีคิดแบบของ
Linus Torvalds มากกว่า ... 

แต่ไม่ว่าเราจะรู้สึกรักใครหรือเกลียดใคร หากเรา “ มือคัน” พอท่ีจะติดต้ัง OS ตัวใดตัวหน่ึงด้วยตัวเอง
แล้วล่ะก้อ ... ยากง่ายต่างกันไม่มากนักหรอกครับ ... แล้วท่ีสำาคัญก็คือ หากเราคิดท่ีจะติดต้ังแบบไม่
สนใจเรียนรู้อะไรเลยนะ ... Linux จากค่ายใหญ่ๆ อย่าง Red Hat, SuSE, Mandrake จะติดต้ัง
ง่ายกว่าเดิมมากแล้วครับในเวลาน้ี !! ... แล้วถ้าหากว่าเรายัง “มือคัน” พอท่ีจะซุกซนทางปัญญาอีก
การติดต้ัง Linux น้ันก็จะมีเร่ืองราวท่ีเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้อีกมากมายกว่า OS ตัวอ่ืนๆ ท้ังหมด
ด้วย ... เพราะน่ีคือโลกของ Open Source !!

เอารึยัง? ... เราจะเร่ิมกันต้ังแต่ ... การแบ่ง Partitions !!

เรือ่งเล่าเก่ียวกับ Partitions

คำาว่า Partitions แปลตรงๆ ตัวว่า “ฉากก้ัน” เม่ือถูกนำามาใช้ในโลกของ hard disk ท่ีติดต้ังอยู่ใน
เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ั์วๆ ไปน้ันจึงหมายถึง “ ส่ิงท่ีแบ่งพ้ืนท่ีของ hard disk ออกเป็นส่วนๆ” ... คือ
แทนท่ีจะปล่อยให้เคร่ืองคอมพิวเตอรเ์ห็นพ้ืนท่ีท้ังหมดของ hard disk เป็นเน้ือเดียวต่อเน่ืองกันโดย
ตลอด เราก็จัดการส่ังให้คอมพิวเตอรม์อง hard disk น้ันๆ แยกออกเป็นท่อนๆ โดยมีจุดเร่ิมต้นและ
จุดส้ินสุดท่ีแน่นอนลงไป ... คล้ายๆ กับการนำาช้ันวางของมาแบ่งซอยช่องว่างๆ ในตู้เอกสารออกเป็น
ช้ันๆ ช่องๆ อย่างน้ันแหละ

หลายคนน่าจะสงสัยว่าทำาไปเพ่ืออะไร? ในเม่ือเราก็สามารถสร้าง folders หรือ directories แยก
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ต่างหากกันเพ่ือจัดเก็บไฟลท่ี์มีหลากหลายเร่ืองราวและประเภทของมันได้อย่างเรียบร้อยอยู่แล้ว ยังจะ
ต้องไปยุ่งเก่ียวกับเร่ืองของ partitions อีกทำาไม?

โดยปกติแล้ว การแบ่ง folders หรือ directories น้ันเป็นเร่ืองของการจัดเก็บ “ไฟลข์ ้อมูล” ซ่ึงเป็น
เร่ืองพ้ืนฐานท่ี user ควรจะต้องเข้าใจไว้เป็น routine ของชีวิตการทำางาน (พวกท่ีจัดการกับเร่ืองน้ีไม่
ได้แปลว่าไม่เข้าใจชีวิต ... ว่าง้ัน!!) ... แต่การจัดแบ่ง partitions เป็นเร่ืองของระบบครับ !!

เอำงีน้ะ ... 

... ลองนึกถึงภาพห้องทำางานในสำานักงานท่ัวๆ ไปก็แล้วกัน ... ถึงแม้ว่าเราจะมีแฟ้มใส่เอกสารแบ่ง
เป็นพวกๆ .. แยกเป็นเร่ืองๆ .. แล้วในแต่ละแฟ้มก็ยังจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจนด้วยแถบช่ือหรือ
อุปกรณอ์ะไรอย่างอ่ืนก็ตาม ... มันก็เรียบร้อยดีใช่ม้ัยล่ะ? ... แต่เราก็ไม่วางมันไว้ตามพ้ืน หรือกองสุม
ไว้บนโต๊ะทำางานตลอดเวลา ... ใช่รึเปล่า?

... เอาเร่ืองพ้ืนท่ีใช้สอยในสำานักงานอีกก็แล้วกัน การท่ีเราไม่ได้ใช้พ้ืนท่ีรวมๆ กันทุกอย่างในห้องโล่งๆ
แต่ต้องแบ่งเป็นห้องทำางาน, ห้องรับแขก, ห้องประชุม, ห้องนำ้าฯ, หรือห้องเก็บเอกสาร ฯลฯ เพราะมัน
เป็นเร่ืองของความเป็นระบบระเบียบ และความเป็นสัดส่วนของพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีชัดเจน ... ใช่รึเปล่า?

การจัดแบ่ง partitions ให้กับ hard disk ของเคร่ืองคอมพิวเตอร ์ก็เพ่ือความเป็นระบบระเบียบของ
การใช้สอยพ้ืนท่ีท้ังหมดใน hard disk น่ันเอง ... น่ี ... concept ของมันก็คืออยู่ตรงน้ี !!

แล้วยังไงถงึเรยีกวา่เป็นระบบระเบียบละ่?

โดยปกติแล้ว เรำจะแบ่งพื้นที่ส่วนที่เปน็ OS ออกไปต่ำงหำกเลยท่อนหนึ่ง แล้วก็แยกส่วนที่เก็บ
application software หรือโปรแกรมประยกุ ต์สำำหรับใช้งำนอื่นๆ ออกไปอีกทอ่นหนึง่ จำกนั้น
ก็เปน็ พื้นที่ส่วนที่เรำเก็บไฟล์ข้อมูลหรืองำนต่ำงๆ ของเรำ ... ซึ่งโดยทฤษฎีแล้วพื้นที่ทั้ง 3 ส่วนนี้
ไม่ควรจะปะปนกัน เพราะ software ส่วนท่ีเป็น OS อาจจะต้องมีการ upgrade หรือไม่ก็ต้องติด
ต้ังซ่อมแซมในกรณีท่ีเสียหาย หรือติดต้ังส่วนประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม ... ซ่ึงไม่แน่ว่าเราอาจจะโชคร้ายท่ี
ต้องล้างไส้ล้างพุงท้ิงท้ังหมดด้วยรึเปล่า ... ดังน้ันจึงไม่ควรเส่ียงให้มันปะปนกับพ้ืนท่ีท่ีเราใช้จัดเก็บไฟล์
ข้อมูล !! ... ในขณะท่ี OS มักจะมีขนาดคงท่ี ไม่ค่อยจะมีการเปล่ียนแปลงท่ีหวือหวามากนัก software
ประเภท application กลับมีโอกาสท่ีจะเพ่ิมเติมจำานวนเข้าไปได้เร่ือยๆ ข้ึนอยู่กับความหลากหลาย
ของงานท่ีเราจำาเป็นต้องใช้ ... ดังน้ัน เขาจึงมักจะแยกพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงให้เอาไว้เก็บ application โดย
เฉพาะ เพ่ือท่ีมันจะไม่รุกลำ้าไปกินพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ ของ hard disk จนเต็ม ... เพราะถึงแม้ว่าจะไม่มี
อะไรเสียหายเลยในระบบ แต่หากพ้ืนท่ีของ hard disk เกิดเต็มข้ึนมาจริงๆ ... ระบบน้ันๆ ก็จะไม่
สามารถ boot ขึ้นมาได้อีกเหมือนกัน ... เป็นอันตรำยท่ีหลำยคนไม่ทันจะคำำ นงึถงึครับเร่ืองน้ี !!

พ้ืนท่ีท่ีเราใช้เก็บข้อมูลก็เหมือนกัน เป็นอีกพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีมีแต่การใช้มากข้ึนเร่ือยๆ ตลอดเวลา และน่าจะ
มีอัตราการเพ่ิมของพ้ืนท่ีมากกว่าส่วนท่ีเป็น application ซะอีก ... ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลง
ของข้อมูลในพ้ืนท่ีตรงน้ีก็แทบจะมีการเปล่ียนแปลงเป็นรายวัน ซ่ึงบ่อยคร้ังท่ี user มักจะต้องการ
backup หรือทำาสำาเนาข้อมูลแยกออกไปเก็บต่างหาก ... และไม่มีเหตุผลท่ีจะปล่อยให้ข้อมูลท่ีมักจะ
เปล่ียนแปลงไปปะปนกับข้อมูลส่วนท่ีไม่ค่อยจะมีการเปล่ียนแปลงอย่าง application software ...
โดยเหตุน้ี พ้ืนท่ีส่วนท่ีใช้เพ่ือการจัดเก็บไฟลข์ ้อมูล จึงมักจะถูกแยกออกไปต่างหาก ท้ังเพ่ือเหตุผลของ
การ backup และเพ่ือความปลอดภัยในกรณีท่ีระบบเกิดล่มข้ึนมาจนต้องติดต้ังใหม่ ... เพราะอย่าง
น้อยท่ีสุด hard disk ส่วนท่ีแบ่งไว้เพ่ือเก็บข้อมูลน้ี ก็จะไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับการล้างไส้ล้างพุงครั้ง
ไหนๆ ด้วยเลย

เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีระบบปฏิบัติการท่ัวไปไม่พยายามพูดถึงเร่ืองน้ีให้ชัดเจน โดยเฉพาะ Microsoft
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Windows และ MacOS เพราะเล็งเป้าไปท่ี “ความไม่ต้องปวดหัว” ของผู้ใช้งาน ด้วยการปล่อยให้ผู้
ใช้งานท่ัวๆ ไปเส่ียงกับการต้อง “ปวดใจ” แทน เม่ือระบบเกิดล่มข้ึนมาจริงๆ ...

ท่ีสาหัสกว่าน้ันก็คือ ... Microsoft Windows มีข้อจำากัดในเร่ืองของการจัดแบ่ง partitions อีกต่าง
หาก เพราะดันไปกำาหนดช่ือของ partitions ท้ังหมดด้วย “ตัวอักษรเด่ียว” แล้วก็ยังกันอักษรบางตัวไว้
เพ่ือการใช้งานในระบบ network หรือเพ่ือใช้เรียกอุปกรณต่์อพ่วงอ่ืนๆ อีกด้วย ทำาให้ความยืดหยุ่นใน
เร่ืองของการแบ่ง partitions เต็มไปด้วยข้อจำากัดท่ีไม่ควรจะต้องมี จนผู้ใช้งานท่ัวโลกไม่มีโอกาสได้
เรียนรู้ถึงประสิทธิภาพท่ีแท้จริงของการจัดการระบบท่ีถูกต้อง

สำาหรับ MacOS ย่ิงแล้วใหญ่ เพราะตลอดประวัติศาสตรข์อง Macintosh น้ันเป็นระบบปิดท่ีไม่เปิด
โอกาสให้ใครเข้าไปจุ้นจ้านกับตัวระบบเลย มันคิดเองเออเองมาต้ังแต่แรก ถึงแม้ว่าจะพยายามทำาให้
ง่ายต่อการใช้งาน แต่ก็ไม่ได้ช่วยเพ่ิมพูนความรู้ในการจัดการระบบใดๆ ให้กับ user เลย ... คำาว่า
partitions จึงเกือบจะไม่มีการเอ่ยถึงเลยในโลกของ Macintosh !!

ส่วนในกรณีของ Linux น้ันจะแตกต่างกัน ... Linux ยอมให้ user แบ่ง partitions ได้อย่างอิสระ
อยากจะมีเท่าไหร่ก็ทำาเอาเอง อยากจะให้แต่ละส่วนใหญ่แค่ไหนก็ได้ อยากจะให้ตรงไหนเรียกว่าอะไรก็
ไม่ค่อยเก่ียงงอนมากนัก ... ปัญหาก็คือ ... จะเอายังไงกับมันดีล่ะ? เพราะถ้าแบ่งไม่ดีมันก็ติดต้ังไม่
สำาเร็จ หรือบางทีเราก็อาจจะเผ่ือพ้ืนท่ีเอาไว้ไม่พอกับท่ีมันต้องการซะอีก !! ... น่าปวดขมับมาก !!

คร้ังหน่ึงในอดีต มันจึงเกือบจะเป็นภาคบังคับท่ี user ต้องอ่านเอกสารท่ีแนบมากับ Linux ให้เรียบ
ร้อยซะก่อนท่ีจะเร่ิมทำาการติดต้ัง ต้องรู้จักช่ือและ spec ของอุปกรณท์ ุกช้ินท่ีตัวเองมีอยู่ ... แค่น้ี user
ก็เผ่นแน่บไปแล้วครับ ยอมไปเส่ียงกับ “ความปวดใจ” ท่ี OS อื่นๆ หยิบย่ืนให้ซะดีกว่า ... แต่ทุกวันน้ี
Linux ค่ายใหญ่ๆ อย่าง Red Hat หรือ Mandrake ก็เลิกทำาตัวเป็น technicians ตาบอดกันแล้ว
มันมีระบบ auto-partitioning ให้ user ใช้งานเหมือนกับ OS ตัวอ่ืนๆ ด้วย ... เรียกว่าหยิบย่ืน
ความเส่ียงให้เล่ียง “ความน่าปวดหัว” ไปทอดหน่ึงก่อน ... เพ่ือความสบายใจช่ัวคราวของ user น้ันๆ

โดยปกติแล้ว Linux จะใช้เวลาในการติดต้ังตัวเองประมาณ 1 ช่ัวโมงครับ ซ่ึงเป็น 1 ช่ัวโมงท่ีเราจะได้
ครบท้ัง OS และ application พ้ืนฐานท่ีต้องการ ไม่เหมือนกันกับ Microsoft Windows ท่ีใช้
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมงเพ่ือท่ีจะได้แค่ OS มาปรับแต่งอะไรๆ อีกหลายอย่างก่อนท่ีจะเร่ิมใส่
application ให้กับมัน ... ดังน้ัน การเรียนรู้ Linux ก็น่าจะเร่ิมจากเวลา 1 ช่ัวโมงท่ีเราควรจะต้อง
จ่ายน้ันเอง ...

เราก็เพียงแต่บอกให้ Linux จัดแบ่ง partitions ตามท่ีมันเห็นสะดวก ... (ตรงน้ียังไม่พูดถึงการติดต้ัง
เคร่ืองคอมพิวเตอรแ์บบหลาย OS นะครับ เพราะการติดต้ังแบบน้ันควรจะต้องเรียนรู้อะไรๆ ให้
มากกว่าน้ีอีกนิดหน่อย :-) ... เน่ืองจากการทำา “ตามสะดวก” ของ Linux อาจจะหมายถึงการลบ
ข้อมูลของท้ัง hard disk ท้ิงไปเลยก็ได้) ... จากน้ันก็เลือก applications พ้ืนฐานท่ีเรานึกอยากจะมี
ไว้ใช้งาน ... ตอบคำาถามให้กับมันซักนิดหน่อย แล้วก็ปล่อยให้มันจัดการส่วนท่ีเหลือ สำาหรับเราใน
ฐานะของ user ก็แค่รอและคอยเปล่ียนแผ่น CD ตามท่ีมันเรียกร้อง ... ประมาณ 1 ช่ัวโมงให้หลัง
Linux ตัวท่ีเราเลือกก็จะติดต้ังตัวเองจนเสร็จเรียบร้อย ... ง่ายมาก !!

ถ้าเราเป็น user ประเภท “แดกด่วน” เราก็จะได้ OS พร้อมด้วย applications ไว้ใช้งานบนเคร่ือง
ท่ีจัดหามาเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงสามารถใช้งานพ้ืนฐานของสำานักงานท่ัวไปได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการพิมพง์ าน
เอกสารท่ีเรียกว่า word processor หรือสร้างกระดาษทำาการท่ีต้องใส่สูตรคำานวณประเภท
spreadsheet, ทำา slides เพ่ืองาน presentation, ใช้โปรแกรมวาดรูประบายสี , ดูหนัง-ฟังเพลง,
ท่อง internet หรือใช้โปรแกรม IM (Instant Messenger) ของค่ายต่างๆ รวมไปถึง e-mail ...
กว่า 80% ของเคร่ืองคอมพิวเตอรป์ระจำาสำานักงานก็ใช้งานกันอยู่แค่น้ีเอง ... ถูกม้ัย?
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ในกรณขี อง “พวกมือคัน” ... เรำกำำ ลังจะเร่ิมบทท่ ี 1 กันจริงๆ ซักท ี... :-)
หลังจากการติดต้ังแบบ “แดกด่วน” ... Linux ได้สร้างไฟลข้ึ์นมาประมาณ 3-4 หม่ืนไฟล ์แยกเก็บไว้
ใน directories ต่างๆ นับ 10 directories ... ถ้าเรียกกันด้วยภาษาแบบ Linux เขามักจะเรียกท้ัง
หมดน้ันว่า File Systems ... มันคือเวทมนต์ศักดิ์สทิธิ์ในโลกของ Linux ครับ ... เพรำะ Linux

จะจดักำรทกุอยำ่งทีเ่กีย่วกบักำรทำำงำนของมันด้วยระบบ File Systems เทำ่นัน้ ... คอืมองทกุๆ
องคป์ระกอบเปน็  "ไฟล์" อย่ำงสมบูรณ์ และบริหำรจัดกำรด้วย concept ของกำรบริหำรจัดกำร
"ไฟล์" เท่ำนั้นเอง !! ... เป็นแนวคิดง่ายๆ ท่ีทรงประสิทธิภาพอย่างเหลือเช่ือ ซึ่งต้องยกย่องนัก
คอมพิวเตอรรุ่์นบุกเบิก UNIX ท่ีคิดเร่ืองอย่างน้ีออกมาเม่ือกว่า 40 ปีท่ีแล้ว และตกทอดเป็นมรดกมา
ถึง Linux ในปัจจุบัน

ดังน้ัน แม้ว่าเราจะแบ่ง partitions ออกไปหลายๆ ส่วนตามท่ีเราต้องการ Linux ก็ยังคงจัดการท้ัง
หมดด้วยแนวคิดและวิธีการแบบ “ไฟล์” ธรรมดาอยู่ดี ... จะแตกต่างกันก็เพียงในด้านของ Logical
ท่ีจะมีการกำาหนดขอบเขตหรือขนาดใหญ่สุดของแต่ละ partitions ไว้ใน File System Tables
(พวกเขาเรียกกันย่อๆ ว่า fstab) ...

ถ้ำเรำรู้ขนำดที่ต้องกำรใช้ในแต่ละ directories เรำก็จะรู้ขนำดของ partitions ที่เรำควรจะ
ตอ้งจดัแบง่ไวต้ัง้แตแ่รกดว้ย ... ถกูมัย้?

แต่การตัดสินใจว่าควรจะกำาหนดให้แต่ละ partitions มีพ้ืนท่ีสำารองมากน้อยเท่าไหร่น้ัน เราก็ต้องรู้
ด้วยว่าแต่ละส่วนท่ีเห็นเป็น directories น้ัน ถูกกำาหนดให้ทำาหน้าท่ีอะไรบ้างในระบบของ Linux

ย้อนกลับไปดูตารางหรือ “แผนท่ี” ท่ีผมทำาไว้ให้อีกคร้ังครับ ...

File System หลักๆ ที่ Linux จะต้องมกี็คือ Root File Systems ซ่ึงส่วนนี้แทนด้วยเครื่อง
หมำย / หรือทีเ่รียกวำ่ slash (เป็นคนละข้างกับท่ีเราเห็นในระบบของ DOS หรือ Windows ท่ีใช้
เคร่ืองหมาย \ หรือเรียกว่า back slash แทน) ... ถ้าเราติดต้ังแบบท่ีปล่อยให้ Linux ตัดสินใจเอง
มันก็จะสร้างเฉพาะ partition สำาหรับ / หรือ Root File Systems น้ีขึ้นมาโดดๆ แบบเดียวกับท่ี
Windows หรือ MacOS นิยมทำากัน

ในระบบของ Root File Systems น้ันจะต้องประกอบไปด้วย 5 directories

ด้วยกัน โดยท้ัง 5 ตัวน้ีจะต้องไม่แยกออกไปเป็นคนละ partitions เด็ดขาด ...
ถือว่าเป็นแกนหลักของระบบ Linux ท้ังระบบเลยก็ว่าได้ครับ ... 5 directories ท่ีว่าน้ีก็คือ

/bin : เป็นพ้ืนท่ีท่ีเก็บรวบรวมคำาส่ังของ Linux สำาหรับการใช้งานในระดับ user ท่ัวไป ... คำา
ว่า bin ย่อมาจากคำาเต็มว่า binary โดยไฟลค์ ำาส่ังท่ีอยู่ใน /bin น้ีมักจะเป็น software
เล็กๆ ท่ีใช้งานแบบ interactive command line ล้วนๆ ... เป็นโลกท่ีเขาเรียกกันว่า
shell หรือ terminal บางคนก็เรียกว่า text mode แบบท่ีจะไม่ค่อยจะได้มีโอกาส
เห็นอีกแล้วในโลกของ Microsoft Windows และ MacOS

อย่างไรก็ตาม text mode ถือเป็น mode การใช้งานท่ี “บริสุทธ์ิ” มากๆ ท้ังยังมี
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวสูง ใช้ทรัพยากรของระบบน้อย และทำางานตรงกับเร่ือง
ท่ีต้องการอย่างรวดเร็ว ... ท่ีไม่สะดวกก็คือการจดจำาคำาส่ังและรูปแบบการใช้งานแต่ละ
คำาส่ัง ซ่ึงมีรายละเอียดเยอะมาก ... แต่ก็คุ้มค่าสำาหรับการเรียนรู้ เพราะ Linux นำาคู่
มือท้ังเล่ม copy ลงไปให้เราเรียกดูได้ง่ายๆ ตลอดการใช้งานอยู่แล้ว
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/dev : ช่ือน้ีมาจากคำาเต็มว่า device มันจึงเป็นพ้ืนท่ีท่ี Linux เก็บรวบรวม drivers ของ
อุปกรณท์ ั้งหมดเอาไว้ต้ังแต่ hard disk, floppy disk, modem, printer, mouse,
lan card, pcmcia, ฯลฯ และอ่ืนๆ ... เป็นจุดรวมท่ี Linux จะใช้ค้นหาวิธีการส่ือ
สารกับอุปกรณท์ ั้งหมดท่ีต่อพ่วงอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอรข์องเรา

/etc : ผมแปลคำาน้ีว่า “จับฉ่าย” หรือท่ีภาษาไทยเราใช้เคร่ืองหมายเป็น “ฯลฯ” น่ันแหละครับ
ภาษาอังกฤษอ่านว่า et cetera หมายถึง “อ่ืนๆ อีกมากมาย” ... เป็น directory ท่ี
เก็บไฟล ์configuration ท้ังหมดของระบบเลยครับ ... เรียกว่าจะตกแต่งดัดแปลงอะไร
ให้กับระบบก็ให้มาจัดการเขียนคำาส่ังท้ิงไว้ในน้ีก็แล้วกัน ไม่ว่าจะเป็นการติดต้ังระบบ
network, web server, mail  server,  ร ะบบ รั กษาคว ามปลอ ดภั ยปร ะ เภท
firewalls, และอ่ืนๆ ... Linux ท่ีว่าใช้งานได้ต้ังหลากหลายรูปแบบน้ัน เกือบท้ังหมด
ครับท่ีกำาหนดวิธีทำางานให้กับมันจากใน directory น้ีเพียงแห่งเดียวเลย

/lib : มาจากคำาเต็มว่า library ซ่ึงเป็นแหล่งรวมของ module ย่อยๆ อีกมากมายให้เราเลือก
ใช้งานควบคู่ไปกับระบบของ Linux ... ความยืดหยุ่นของ Linux ก็อยู่ท่ีตรงน้ีด้วยครับ
เพราะ Linux ทำางานในลักษณะท่ีเป็น module มาประกอบกัน โดย user จะสามารถ
เลือกได้ว่าต้องการให้ Linux เรียกเฉพาะ module ไหนข้ึนมาใช้งาน หรืองดการเรียก
ใช้ module ไหนท่ีไม่มีความจำาเป็น ... ด้วยวิธีการอย่างน้ี Linux จึงสามารถท่ีจะติด
ต้ังให้เป็นเคร่ืองแม่ข่าย (server) หรือเคร่ืองลูกข่ายแบบ workstation ได้โดยไม่ต้อง
แยก software ออกเป็นคนละผลิตภัณฑ ์ (การแยก product ออกจากกันอย่างใน
กรณีของ Red Hat น้ันเป็นเร่ืองของการให้บริการเท่าน้ันครับ Linux ตัวท่ีเราได้มา
คือตัวเดียวกันแต่ถูกกำาหนดค่าให้เรียกใช้งานแต่ละ module ไว้แตกต่างกัน หรืออาจ
จะจัดหา modules ไว้ให้มากน้อยแตกต่างกันบ้างเท่าน้ัน ซ่ึง user พอจะสามารถหา
จากแหล่งอ่ืนๆ ได้ฟรีอยู่แล้ว

/sbin : เป็นไฟล ์binary สำาหรับ superuser หรือผู้ดูแลระบบเท่าน้ันครับ ... ส่วนน้ีน่าจะนับ
เป็นสุดยอดของความปลอดภัยท่ีคนออกแบบ UNIX และ Linux คิดออกมาเลยทีเดียว
คำาส่ังใช้งานท่ีอันตรายแก่ระบบท้ังหมดจะถูกแยกเก็บต่างหากจาก /bin และไม่อนุญาต
ให้ user ท่ัวไปมองเห็นไฟลค์ ำาส่ังเหล่าน้ีเลยด้วย ... เพราะฉะน้ันการท่ี user ธรรมดาๆ
คนหน่ึงจะทำาอะไรให้ระบบถึงข้ันเสียหายหรือล่มลงไปจริงๆ น้ันไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยในโลก
ของ Linux

ปกติแล้วท้ัง 5 directories น้ี user จะได้รับสิทธ์ิใน “การอ่าน” หรือเรียกไปใช้งานเท่าน้ัน แต่ไม่มี
สิทธ์ิแก้ไขหรือดัดแปลงใดๆ ท้ังส้ิน เพราะต้องปล่อยให้เป็นธุระของคนท่ีมีหน้าท่ีดูแลระบบโดยตรง
เพียงคนเดียว ... โดยท่ัวไปแล้ว Root File Systems ท่ีถือเป็นหัวใจของระบบน้ัน เกือบจะไม่มีการ
เพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงในด้านขนาดของการจัดเก็บอีกเลยหลังจากการติดต้ัง ... ดังน้ัน ส่วนใหญ่เขา
จึงจัดการแบ่ง partition ออกมาเพ่ือทำาหน้าท่ีของ Root File Systems แค่เพียงพอกับการ
upgrade ไว้บ้าง หรือเผ่ือการหา module มาเพ่ิมภายหลังเล็กๆ น้อยๆ เท่าน้ัน โดยจะไม่ยอมให้ปะ
ปนกับพ้ืนท่ีส่วนอ่ืนๆ เพ่ือให้การเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือการติดต้ังเพ่ิมเติมแก่ระบบ สามารถแยกเป็น
เอกเทศต่างหากจากไฟลข้์อมูลหรือ application พ้ืนฐานท่ีมีการติดต้ังไว้ท้ังหมด

boot images

มี directory เล็กๆ อยู่ตัวหน่ึงท่ีน่าจะพูดถึงครับ เราจะเห็นมันแสดงตัวในช่ือว่า /boot ซ่ึงโดยปกติมัน
จะมีขนาดรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 5 MB เท่าน้ันเอง
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ข้างในของ /boot จะเก็บไฟลท่ี์เรียกกันว่า boot images หรือ kernel images เอาไว้ ซ่ึงเป็นไฟล์
ท่ีต้องใช้ในการ boot ระบบ Linux ขึ้นมา เรียกว่าถ้าส่วนน้ีเสียหายก็เป็นอันว่าไม่ต้อง boot ข้ึนมาใช้
งานกันล่ะ เพราะน่ีคือส่วนท่ีเป็น kernel ท่ีจะกำาหนดค่าต่างๆ ให้เคร่ืองคอมพิวเตอรข์องเราสามารถ
เข้าใจคำาส่ังแบบ Linux ท่ีเก็บอยู่ใน Root File Systems ได้น่ันเอง

จริงๆ แล้วมันต้องทำางานคู่กับ Root File Systems อยู่แล้วครับ บางคร้ังจึงไม่นิยมแยกออกไปเป็น
partition ต่างหากจาก Root File Systems แต่ผู้ดูแลระบบหลายคนก็ยังนิยมแยกมันออกไป รวม
ท้ังการติดต้ัง Linux  ก็ ยังมี  option ให้เราสามารถแยก partition น้ีออกมาจาก Root File
Systems ได้ด้วย ... เพราะโดยปกติแล้ว Linux มักจะมีการปรับปรุงแก้ไขเฉพาะส่วนของ kernel
เล็กๆ น้อยๆ ก่อนท่ีจะมีการ upgrade คร้ังใหญ่ๆ ในระดับ version หรือตัวเราเองสามารถท่ีจะเข้า
ไปกำาหนดค่าของ module ต่างๆ แล้วสร้าง kernel ท่ีใช้งานอย่างเฉพาะเจาะจงของเราขึ้นมาเองก็ได้
... การแยกออกมาต่างหากก็เพ่ือให้มันสะดวกกับการซ่อมแซมเฉพาะส่วนเฉพาะเร่ืองของการ boot
โดยท่ีไม่ต้องเร่ิมติดต้ังระบบใหม่เท่าน้ันเอง

เร่ืองของ boot images มีส่วนท่ีใกล้ชิดกับเร่ืองของ boot sequence หรือลำาดับข้ันตอนในการ
boot ระบบ ซึ่งเป็นส่วนท่ี 2 ของเอกสารชุดน้ี เพราะฉะน้ันจึงขอเว้นไว้เล่ารายละเอียดทีหลังครับ

/usr : พ้ืนท่สีำำ หรับเก็บ software และ application ต่ำงๆ
ถ้าเปรียบเทียบกับ Microsoft Windows แล้วน่ีก็เปรียบเสมือน folder ท่ีช่ือว่า Program Files
น่ันเอง ... เป็นแหล่งรวมของ software และ application ต่างๆ เพ่ือการใช้งานท่ีนอกเหนือจากการ
ดูแลระบบด้วย shell command

การติดต้ัง Linux มักจะนิยมให้แยก /usr ออกไปเป็น partition ต่างหาก เพราะเป็นส่วนท่ี user หรือ
admin สรรหาอย่างอ่ืนเข้ามาเพ่ิมเติมให้กับการใช้งาน แต่ไม่ถึงกับเป็นตัวระบบจริงๆ ... ถึงแม้ว่าจะมี
application ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับระบบหลายตัวถูกจัดเก็บไว้ท่ี /usr น้ีก็ตาม แต่โดยปกติของการใช้
พ้ืนท่ีส่วนน้ี ก็มักจะโตวันโตคืนพอสมควร ข้ึนอยู่กับความขยันหา application แปลกๆ มาเพ่ิมเข้าไป
มากแค่ไหนด้วย ... ดังน้ัน เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการเติมจนเพลิน แล้วลุกลามไปกินพ้ืนท่ีส่วน
อื่นๆ ของระบบเข้า เขาจึงนิยมให้แยกไว้ต่างหาก

/var : พ้ืนท่เีพ่ือกำรส่ือสำรและกำรตรวจสอบ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาจากตัวเต็มๆ ว่า varieties รึเปล่า? เพราะส่วนใหญ่ของไฟลท์ ี่ ถูกจัด
เก็บอยู่ใน /var น้ีมีความหลากหลายไม่แพ้ /etc เหมือนกัน คือเป็นท้ัง mail box, message log,
log file, ตลอดไปจนถึงเร่ืองของ web server ด้วย ... ผมจึงเหมาๆ เอาว่ามันเป็นพ้ืนท่ีท่ี Linux ใช้
เพ่ือ “การส่ือสารในระบบ” มากกว่าจะเป็นการเก็บไฟลข้์อมูลท่ีต่อเน่ืองเป็นช้ินเป็นอัน

หัวใจสำาคัญของ /var ท่ีเก่ียวข้องกับการดูแลรักษาระบบก็คือ มันจะมีไฟลท่ี์บันทึกร่องรอยของการทำา
งานท้ังหมดของ Linux เอาไว้ตลอดเวลา เพ่ือให้เราสามารถเข้ามาค้นดูได้ว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึน ณ เวลา
หน่ึงๆ น้ัน มีสาเหตุมาจากส่วนไหนของระบบบ้าง เพ่ือท่ีเราจะได้ตามไปแก้ไขให้ถูกทิศถูกทาง ... ตรงน้ี
ก็ต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารท่ีระบบติดต่อกับผู้ดูแลอยู่ตลอดเวลา

นอกจากน้ันแล้ว /var ก็มีส่วนท่ีเอาไว้เก็บ spool ต่างๆ เช่นการส่ังพิมพผ์ ่าน print server และระบบ
e-mail ท่ีจะพักไฟลข้์อความระหว่าง user ทุกคนไว้ใน mailbox ท่ีอยู่ใน /var น้ีเหมือนกัน

สำาหรับ web server ซ่ึงเป็นเร่ืองของการกระจายข่าวสารข้อมูลแบบไม่เจาะจงผู้รับ ผมก็ยังถือว่าเป็น
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เร่ืองของการส่ือสารอีกเช่นกัน แม้ว่าเราสามารถกำาหนดให้ web pages ของเราอยู่ท่ีไหนก็ได้ในระบบ
แต่ค่า defaults ของ Linux ก็คือเก็บอยู่ภายใต้ directories ใน /var น่ีเท่าน้ัน

อย่างไรก็ตาม โดยหน้าท่ีจริงๆ แล้ว /var เกือบจะถือว่าไม่มีความเก่ียวข้องกับการใช้งานโดยตรง แต่มี
ประโยชนเ์ พ่ือการดูแลรักษาและการตรวจสอบการใช้งานของระบบเท่าน้ัน องคก์รใหญ่ๆ หลายแห่ง
จึงมีการส่ัง backup ข้อมูลประเภทน้ีแยกออกไปเก็บต่างหากเป็นระยะๆ ... การแยก partition ต่าง
หากให้กับ /var จึงเป็นเร่ืองของความสะดวกในการ backup มากกว่าการป้องกันความเสียหายท่ีอาจ
จะเกิดข้ึน

/tmp : กระดำษทดของระบบ
เป็น directory ยอดนิยมครับตัวน้ี ย่อมาจาก temporary ท่ีหมายถึง “ช่ัวคราว” ส่วนใหญ่จะเป็น
ไฟลข์ยะท่ีเกิดข้ึนระหว่างกระบวนการทำางานของ application ต่างๆ หรืออาจจะเกิดจากคำาส่ังบาง
อย่างของระบบซะเอง

ไฟลป์ระเภทน้ีไม่มีความจำาเป็นต้อง backup แล้วก็ไม่จำาเป็นต้องกลัวเสียหรือหาย แต่ท่ีต้องกลัวคือ
มันจะเลอะเทอะอยู่ใน File Systems อื่นๆ เท่าน้ันเอง ... ดังน้ัน /tmp จึงควรจะถูกแยกออกไปเป็น
partition ต่างหาก เราจะได้ซัดกับมันได้เต็มท่ีไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามครับ

swap : หน่วยควำมจำำ สำำ รอง
ตัวน้ีเป็น File System ต่างหากประเภทหน่ึงไปเลยครับ และไม่ได้ถูกมองเป็น directory เพราะ
ปกติจะมีโครงสร้างของการจัดเก็บไม่เหมือนระบบไฟลป์ กติของ Linux ... ดังน้ันจึงควรจะแยกออกไป
เป็น partition ต่างหาก เพ่ือให้มันสามารถถูก format ให้เป็นโครงสร้างแบบพิเศษของมัน (มีบาง
กรณีท่ีเราไม่สามารถสร้าง swap partition ข้ึนมาในระบบท่ีเราติดต้ัง เราก็สามารถสร้างไฟลเ์ ปล่า
ขนาดใหญ่ๆ ขึ้นมาทำาหน้าท่ีน้ีแทนก็ได้ ซ่ึงจะคล้ายกับ Microsoft Windows ท่ีไม่ได้แยก swap file
ออกไปเป็น partition ต่างหาก)

หน้าท่ีหลักของ swap ก็คือ มันจะทำาตัวเป็น “หน่วยความจำาสำารอง” ของระบบ ในกรณีท่ีหน่วยความ
จำาหลักท่ีเป็น memory card แบบ hardware จริงๆ เกิดไม่พอใช้ข้ึนมา Linux ก็จะทดลงไปในส่วน
swap น้ี โดยส่ิงท่ีแตกต่างจาก /tmp ก็คือ อะไรก็ตามท่ีถูกเขียนลงไปใน swap จะถูกลบหายไปเอง
เม่ือความจำาเป็นท่ีจะต้องใช้งานน้ันหมดไป โดยท่ีเราไม่ต้องตามไปเช็ดหรือตามไปลบให้วุ่นวาย

/home : พ้ืนท่ส่ีวนตัวของ user

ถ้าจะพูดถึงไฟลข์ยะ พ้ืนท่ีใน /home น้ีเองท่ีน่าจะมีขยะมากท่ีสุด และเป็นขยะท่ีไม่ค่อยจะมีใครกล้า
ทำาลายแบบสุ่มส่ีสุ่มห้าด้วย เพราะส่วนใหญ่จะเป็นไฟลข์ ้อมูลท่ี user แต่ละคนจัดเก็บเอาไว้ แต่อาจจะ
รกร้างและไม่ได้รับการดูแลรักษาเท่าท่ีควร ... ดังน้ัน /home จึงเป็นอีกหน่ึง partition ท่ีสมควรจะ
แยกออกไปต่างหากมากท่ีสุด เพราะนอกจากมันจะไม่ถูกรบกวนเน่ืองจากการติดต้ังระบบใหม่แล้ว มัน
ยังอาจจะมีการกำาหนด quota ของพ้ืนท่ีใช้สอยสำาหรับ user แต่ละช่ือได้อีกด้วย (การกำาหนด quota
ของ Linux เป็นการกำาหนดในระดับ partition ดังน้ันพ้ืนท่ีส่วนไหนท่ีจำาเป็นต้องมีการกำาหนด quota
ของ user จึงต้องแยกออกไปเป็น partition ต่างหากเสมอ)

พ้ืนท่ีใน /home ถือเป็นพ้ืนท่ีของ user โดยตรงท่ีจะได้รับสิทธ์ิเต็มท่ีในการจัดการไฟลข์ ้อมูลท่ีอยู่ภาย
ใต้ช่ือของตัวเองท้ังหมด ซ่ึง user จะต้องหม่ันดูแลรักษาอย่าให้รกเลอะเทอะหรือมีขยะเก็บไว้มากจน
เกินไป เพราะในการเรียกใช้งาน application บางตัว หรือระบบ graphic ของ Linux ที่
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เรยีกกันว่า X Windows นั้น user หนึ่งๆ จะต้องสามารถเขียนไฟลบ์างอย่างลงไปใน /home

ของตวัเองได้ด้วย มฉิะนัน้แลว้ กจ็ะไมส่ามารถเข้าสู ่graphic mode ของ Linux ไดเ้ลย

ท้ังหมดน้ีก็คือ partitions หลักๆ ของ Linux ท่ีพวกเราจำาเป็นจะต้องรู้จักเอาไว้ และจะต้องกำาหนด
ขนาดของมันให้พอเพียงกับการใช้งานจริงด้วย เพ่ือให้ระบบของเรามีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น
บนพ้ืนฐานท่ีจะต้องปลอดภัยท่ีสุด ... ปัญหาของคนท่ีเพ่ิงจะเคยสัมผัสกับ Linux ก็คือ มันไม่มีกฎตาย
ตัวในเร่ืองของขนาดสำาหรับแต่ละ partitions เพราะข้ึนอยู่กับความจำาเป็นของเราเอง ... ผมก็เคยใช้
วิธีการลงแบบ auto-partitioning เพ่ือขอดูขนาดแต่ละ directories แล้วนำามาประกอบการตัดสิน
ใจก่อนท่ีจะติดต้ังระบบเป็นรอบท่ีสองหรือสามส่ีห้า ... ซ่ึงในขณะท่ีเราไม่ได้คุ้นเคยหรือชำานิชำานาญกับ
การดูแลระบบด้วยตัวเอง ผมคิดว่าเราน่าจะลองศึกษาตัวเลขท่ีตำาราบางเล่มแนะนำาเอาไว้เป็นแนวทาง
เบ้ืองต้นก็น่าจะเป็นความคิดท่ีไม่เลวนัก ... ปกติเขาจะแนะนำากันอย่างน้ีครับ ...

/ : 256 MB
/boot : 5 MB
<swap> : 2 เท่า -2.5 เท่า ของขนาด physical memory
/usr : 512 MB
/var : 256 MB
/tmp : 329 MB
/home : ประมาณ 100 MB ต่อ 1 user

ดังน้ัน ถ้าสมมุติว่าเรามี physical memory อยู่ท่ี 256 MB เราก็ควรจะมี swap partition ใหญ่
ประมาณ 512 MB และหากเราเตรียมเคร่ืองไว้ใช้งานร่วมกันซัก 5 user ท่ี /home ก็ควรจะมีขนาด
ประมาณ 500 MB ... หลงจ้งก็จะต้องใช้พ้ืนท่ี hard disk ประมาณ 2.37 GB เพ่ือติดต้ัง Linux
ท้ังตัวพร้อม application พ้ืนฐานครับ

ตรงเร่ืองของ swap partition น้ันมีเกร็ดเล็กๆ ทางเทคนิคเล่าว่า ขนาดใดๆ ท่ีใหญ่เกินกว่า 256 MB
น้ันจะเป็นพ้ืนท่ีเสียเปล่าท่ีไม่มีโอกาสถูกใช้งานเลยในโลกของ Linux !? ... แต่ทุกตำาราก็จะพยายาม
บอกไว้เหมือนๆ กันคือให้สร้าง swap partition ประมาณ 2-2.5 เท่าของ physical memory ...
ท้ังๆ ท่ี เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์มีหน่วยความจำาระดับ 256 MB น้ัน Linux เกือบจะไม่เคยถามหา swap
เลยซักครั้งเดียว !! ... ถ้าง้ันอะไรคือเหตุผลของการสร้าง swap partition ไว้ใหญ่โตเกินจำาเป็น?

เก่ียวกับเร่ืองน้ี ผู้รู้ทางด้าน Linux กล่าวว่า swap ส่วนท่ีเกินจำาเป็นน้ัน จะถูกใช้งานในกรณีเดียวคือ
การ dump ข้อมูลของท้ัง hard disk เพ่ือเหตุผลในการทำาสำาเนาก่อนท่ีจะมีการตรวจซ่อมบำารุง
เคร่ืองแม่ข่ายหรือ Server เพราะโดยปกติแล้ว Linux จะไม่ได้เขียนไฟลจ์ำานวนมากๆ พร้อมๆ กันใน
ลักษณะน้ัน เราจึงไม่เคยพบเห็นความต้องการ swap ท่ีใหญ่เกินกว่า 256 MB เลยตลอดการใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของคนท่ีกำาลังคิดท่ีจะเร่ิมแกะรอย Linux ส่วนใหญ่ก็มักจะนำาเคร่ืองรุ่นเก่าๆ
มาติดต้ังระบบเพ่ือศึกษาเรียนรู้ ... spec เคร่ืองจึงอาจจะตำ่าขนาดว่ามี hard disk อยู่เพียงไม่เกิน 2
GB ซำ้ายังมี physical memory ไม่ก่ีสิบ MB อีกต่างหาก ... ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับ
เพราะ Linux สามารถถูกติดต้ังในลักษณะท่ีบีบๆ รัดๆ อย่างน้ัน ด้วย options ของระบบท่ีอาจจะไม่
full features ได้ด้วยเหมือนกัน ... พ้ืนท่ีของ partitions ต่างๆ ก็จะมีความจำาเป็นด้านขนาดเล็กลง
ตามตัวเลขน้ีครับ ...

/ : 35 MB
/boot : 5 MB
/usr : 232 MB
/var : 25 MB
/tmp : 30 MB
/home : 100 MB
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น่ีคือ minimum ท่ี Linux ต้องการครับ ... รวมกันท้ังหมดยังไม่ถึง 500 MB เลยด้วยซำ้า!! ซ่ึงก็ต้อง
ยอมรับความจริงด้วยว่าการติดต้ังในพ้ืนท่ีจำากัดจำาเข่ียอย่างน้ี ไม่ต้องหวังผลในเรื่องของ graphic ครับ
เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลย ... Linux ท่ีติดต้ังในสภาพแวดล้อมอย่างน้ีจึงทำางานได้เฉพาะ text mode
หรือ command line เท่าน้ันเอง ... แต่ก็เหมาะกับการศึกษาเรียนรู้ และใช้เคร่ืองคอมพิวเตอรร์ ุ่น
เก่าๆ ให้เป็นประโยชนม์ ากท่ีสุดด้วยครับ เพราะงาน system admin ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความต้องการ
ในด้าน graphic mode เลย (นอกจากน้ันก็ยังมีข้อแนะนำาว่า ไม่ควรท่ีจะใช้ช่ือของ system admin
หรือ root ในส่วนทีเป็น graphic mode อกีต่างหาก !! )

ขออนุญาตเล่าเปรียบเทียบกับ Microsoft Windows ซักเล็กน้อยครับ การแบ่ง partitions แบบท่ี
ยกมาให้เห็นน้ี ถือว่าเป็น minimum ท่ีควรจะเป็นในโลกของ Linux ... แต่ก็เป็นส่ิงท่ีแทบไม่น่าจะ
เกิดข้ึนได้ในโลกของ MS Windows เพราะ MS Windows จะต้องกำาหนด “ตัวอักษร” 1 ตัวให้กับ
แต่ละ partitions ท่ีมีในระบบของมัน ... ดังน้ันเราจึงน่าจะเห็น MS Windows ทำาอย่างน้ีครับ

/ : ให้เป็น drive C:

/boot : ให้เป็น drive D:

/usr : ให้เป็น drive E:

/var : ให้เป็น drive F:

/tmp : ให้เป็น drive G:

/home : ให้เป็น drive H:

ซ่ึงถ้ามีการติดต้ัง CD-drive ไว้ มันก็ต้อง run ช่ือต่อไปอีก เป็น I:, J:, K:, ... etc. ... มี external
drives หรืออุปกรณบั์นทึกข้อมูลอะไรท่ีต่อพ่วงอยู่ ท้ังหมดก็จะถูกกำาหนดช่ือให้ต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ
อย่างน้ี ... แต่ก็เป็นไปได้ “ในทางทฤษฎี” เท่าน้ันครับ เพราะ MS Windows จำาเป็นต้องสงวนบาง
drive ไว้ใช้เฉพาะงานของมันอย่างเช่น A: กับ B: ท่ีหัวเด็ดตีนขาด MS Windows ก็ไม่ยอมรับให้
มันเป็นส่วนหน่ึงของ hard disk อย่างน้ีเป็นต้น ... น่ีก็เป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีนักคอมพิวเตอรห์ ลายๆ
คนมักจะรู้สึกว่า MS Windows ไม่ใช่ OS ในแบบท่ีพวกเขาต้องการอีกต่อไป

ท้ังหมดท่ีเล่ามาเป็น “แนวความคิด” หรือ concept หลักๆ เก่ียวกับเร่ือง partitions เท่าน้ันครับ ยัง
ไม่ได้พูดถึงคำาส่ังอะไรเลยซักคำาส่ังเดียว ... เพราะการศึกษาเรียนรู้คอมพิวเตอรท่ี์ถูกต้องน้ัน เราจะต้อง
เข้าใจใน concept ของมันให้ถูกต้องซะก่อน เพ่ือเป็น “ฐานราก” ในการรองรับระดับความรู้ และราย
ละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจะต้องซ้อนทับจนสูงข้ึนเร่ือยๆ

การแบ่ง Partitions ของ Linux

คำาส่ังหรือ software ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับการจัดการ partitions ของ Linux มีอยู่ด้วยกัน 3 ตัวครับ
คือ Disk Druid, fdisk และ parted ... ส่วนคำาส่ัง partprobe จะเป็นแค่คำาส่ังเสริมเฉยๆ

Disk Druid เป็นชุดคำาสั่งที่ทำางานได้ทั้งใน graphic mode และยังสามารถทำางานแบบ
menu driven ใน text mode ได้ด้วย แต่ก็เฉพาะตอนที่จะทำาการติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น
หมายความว่าพวกเราทุกคนจะมีโอกาสได้พบเห็นกับ Disk Druid เพียงครั้งเดียว แล้วก็จะไม่
ต้องเจอหน้าเจอตากันอีกตลอดไปจนกว่าจะมีการติดตั้งระบบใหม่ ... รูปแบบการใช้งาน Disk

Druid น้ันถือว่าง่ายมากทีเดียว มีการใช้ mouse เป็นอุปกรณใ์นการส่ังงานเกือบท้ังหมด ช่ือ
Partitions หลักๆ ก็มีให้เลือกเป็น options อยู่แล้วโดยท่ี user ไม่จำาเป็นต้องจำาตัวสะกดให้วุ่นวาย

โดยส่วนมากแล้ว คู่มือ Linux มักจะบอกเล่าเฉพาะเร่ืองของ fdisk เพียงคำาส่ังเดียว เพราะเป็นคำาส่ังท่ี
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เราใช้เพ่ือการจัดการ partition โดยท่ีไม่จำาเป็นต้องผ่านกระบวนการติดต้ังใหม่ รวมท้ัง user ท่ีเรียน
รู้รายละเอียดต่างๆ จาก fdisk ไปแล้ว ก็น่าท่ีจะเข้าใจ Disk Druid ได้ในทันทีด้วย เพราะส่วนท่ีแตก
ต่างกันจริงๆ ก็จะมีเพียง interface ของโปรแกรมท่ีใช้งานเท่าน้ัน

อีกเหตุผลหน่ึงท่ีตำาราท้ังหลายไม่นิยมเอาเร่ืองของ Disk Druid มาเขียนก็เพราะว่า Linux น้ันมีอยู่
ด้วยกันหลายเผ่าหลายตระกูลพอสมควร และส่วนท่ีเป็น graphics ก็จะมีการออกแบบท่ีแตกต่างกันไป
ทำาให้คู่มือต่างๆ ไม่สามารถเจาะจงวิธีการหรือข้ันตอนต่างๆ ได้อย่างสะดวก ... แตกต่างกับกรณีของ
คำาส่ัง fdisk ซึ่งเป็น text mode ท่ีเหมือนๆ กันหมดทุกค่ายของ Linux

หน้าตาของ Disk Druid ท่ีมาจากค่าย Red Hat จะมีให้เห็นได้ท้ัง 2 mode อย่างน้ีครับ

น่ีคือการ dump หน้าจอ Disk Druid จากเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี์เคยมีการแบ่ง partitions ไว้ก่อน
แล้วใน hard disk จะเห็นว่ามันมี menu คำาส่ังอยู่ตอนกลางๆ จอให้เราเลือกใช้ ด้านบนเป็น
graphic ง่ายๆ เพ่ือบอกเราว่าพ้ืนท่ี hard disk น้ันๆ ถูกใช้ไปมากน้อยเท่าไหร่แล้ว ยังเหลือพ้ืนท่ีว่างๆ
อีกรึเปล่า ด้านล่างของจอก็เพียงแต่บอกเร่ืองเดิมในแบบตารางรายงาน และให้รายละเอียดของ file
system ท่ีถูกเลือกใช้ในแต่ละ partition ด้วย ในกรณีท่ีเราเลือกคำาส่ัง Edit เราก็จะเห็นหน้าจอถัด
มาน้ีครับ
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ทีน้ีถ้าเป็น text mode บ้างล่ะ? ... ของค่าย Red Hat ก็จะออกมาเป็นอย่างท่ีเห็นข้างล่างน้ีครับ

แล้วถ้าเลือกใช้คำาส่ัง Edit จาก menu ท่ีเห็น Disk Druid ในแบบ text mode ก็จะแสดงหน้าจอ
ออกมาอย่างท่ีเห็นต่อไปน้ีครับ
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ก่อนท่ีจะไปเล่าต่อท่ีคำาส่ัง fdisk เพ่ืออธิบายข้ันตอนในการแบ่ง partitions สำาหรับการติดต้ัง Linux
ขอแทรกเร่ืองของ hard disk ในโลกของ Linux ไวย่้อๆ ตรงน้ีซักหน่อยหน่ึง ...

ย้อนกลับไปดูรูปท่ี  dump มาให้อีกครั้ง  เราจะเห็นว่า Linux เรียกช่ือ hard disk ของเคร่ือง
คอมพิวเตอรด้์วยคำาว่า /dev/hda ... จากน้ันมันก็จะระบุลำาดับของ partitions ต่อๆ กันไปเร่ือยๆ
เป็น /dev/hda1, /dev/hda2, /dev/hda3. ... จนกว่าจะครบทุก partitions ท่ีเราแบ่งให้กับมัน ...

ถ้ายังจำากันได้ /dev เป็นส่วนหน่ึงของ root filesystem นะ เป็นพ้ืนท่ีส่วนท่ี Linux ใช้เก็บ drivers
ของอุปกรณต่์างๆ เอาไว้ท้ังหมด ซ่ึงก็รวมท้ัง hard disk ด้วย ... โดยในปัจจบุัน Linux จะรู้จัก
hard disk อยู ่2 ตระกูลคือ IDE และ SCSI ... drivers สำาหรับกลุ่ม IDE ก็จะเป็นพวกท่ีมีช่ือ
เรียกเป็น /dev/hd? เช่น hard disk ตัวแรกก็จะเป็น /dev/hda, ตัวท่ี 2 ก็จะเป็น /dev/hdb, ตัวท่ี
3 ก็เป็น /dev/hdc, ... เรียงลำาดับตามอักษรไปเร่ือยๆ ... แต่ถ้าเป็น hard disk กลุ่มท่ีเป็น SCSI
ก็ ต้องใ ช้  drivers  เ ป็น /dev/sd?  เ ช่น /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc, ... เ รียงไปอย่าง น้ี
เหมือนกัน

เพราะฉะน้ันเวลาท่ีเราเห็นช่ือ partitions ต่างๆ ในระบบของ Linux เราก็พอจะบอกได้ว่า hard disk
ท่ีใช้งานอยู่น้ันเป็นตระกูลไหน แล้วแต่ละ partition น้ันอยู่บน hard disk ลูกเดียวหรือว่าแยกกันอยู่
หลายลูก ... อย่างในกรณีท่ีเห็นตัวอย่างข้างบนน้ัน จะเห็น /dev/hda1, /dev/hda2, ... ไปเร่ือย ก็
แปลว่ามันเป็น partitions ท่ีแบ่งใน hard disk แบบ IDE ลูกเดียวกันท้ังหมดเลย ... อย่างน้ีเป็นต้น

ในโลกของ Linux น้ัน Partitions แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ Primary Partitions กับ Extended
Partition ... ท้ังน้ีจำานวนของ Primary Partitions จะมีได้สูงสุดเพียง 4 partitions เท่าน้ัน ถือ
เป็นข้อจำากัดของ hard disk ท่ีถูกควบคุมการทำางานด้วย chip ในตระกูลของ intel กับ Linux ใน
ปัจจุบัน (รายละเอียดเก่ียวกับ chip ในแต่ละตระกูลน้ันผมเองก็ไม่มีรายละเอียดมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะใช้งานกับ
เคร่ืองในตระกูลของ intel เพียงตระกูลเดียว และถือเป็นตระกูลต้นกำาเนิดของ Linux ด้วย เพราะ Linux ท่ีได้รับการดูแล
โดยตรงจาก Linus Torvalds คือ Linux บน platform ของ intel เพียงตระกูลเดียว ส่วน Linux บน chip แบบ PowerPC

จะได้รับการดูแลโดย Cort Dougan แล้ว Alan Cox ก็จะดูแลในส่วนของ MIPS) ... ดังน้ันหากเราต้องการแบ่ง
partitions ให้มากกว่าน้ัน ... อย่างท่ีเห็นในตัวอย่าง ... เราก็ต้องยอมสละ Primary Partition ตัว
หน่ึงมาเป็น Extended Partition จากน้ันค่อยแบ่งพ้ืนท่ีใน Extended Partitions ออกเป็นส่วน
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ย่อยๆ ต่อไปได้อย่างไม่จำากัด ... ผมไม่แน่ใจว่า OS อ่ืนๆ แก้ปัญหาเหมือนอย่างน้ีม้ัย เพราะ MS
Windows รุ่นแรกๆ จะยอมให้มีแค่ 1 Primary กับ 1 Extended เท่าน้ัน (แล้วไปแยกเป็น drives
ต่างๆ นอกเหนือจาก C: ใน Extended Partition)  และจำากัดว่า OS จะต้องอยู่ ท่ี  Primary
Partition เท่าน้ันอีกด้วย ... แต่ Linux ไม่ได้จำากัดว่า OS ต้องอยู่ ท่ีไหน โดยมันจะถือว่าทุก
partitions ท่ีแบ่งออกมามีศักด์ิศรีเทียบเท่ากันเสมอ ... บทบาทท่ีแตกต่างกันของแต่ละ partitions
จะขึ้นอยู่กับ user ท่ีติดต้ังระบบว่าต้องการให้ partitions ไหนทำาอะไรบ้าง ... ซึ่งในโลกของ Linux
จะเรียกการกำาหนดบทบาทของ แต่ละ partitions ในลักษณะน้ีว่า “การกำาหนด mount point”

แตล่ะ mount point ของ Linux อำจจะเรยีกไดอ้กีอยำ่งวำ่ file system โดยม ีmount point

ภำคบังคับที่จะต้องมีก็คือ Root File Systems ที่แทนด้วยสัญญลักษณ์ / นั่นเอง ... สำาหรับ
mount point อ่ืนๆ ท่ีเล่าไปแล้วคือ /boot, /usr, /var, /tmp, /home ก็จะถูกสร้างเป็นเพียง
directories ท่ีย่อยลงไปจาก / หรือ Root File Systems เท่าน้ันหากเราไม่แยก partitions ออก
ไปต่างหากแล้วกำาหนดเป็น mount point ให้กับพวกมัน

เอาล่ะ ... ผมถือโอกาสดึงเอาหน้าจอของ Disk Druid ออกมาเพ่ือเป็น “ตุ๊กตา” ประกอบการเล่าราย
ละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการแบ่ง partitions ในโลกของ Linux ไปบ้างแล้ว ซ่ึงต้องถือว่าเป็นการ
“เล่าย้อนศร” ไปบ้าง เพราะโดยปกติแล้ว คนอ่ืนๆ เขาจะเรียนเร่ือง partitions น้ีจากโปรแกรม fdisk
มาก่อน ซ่ึงมีรายละเอียดมากกว่า เวลามาเห็น Disk Druid ก็เลยไม่ต้องเล่าอะไรกันมาก เพราะว่า
ง่ายกว่ากันเยอะอยู่แล้ว ... หลายคนก็มองว่า Disk Druid จะมีโอกาสเห็นเพียงครั้งเดียวในตอนท่ีเรา
ติดต้ังเท่าน้ัน และคิดว่ามันไม่น่าสนใจเท่ากับ fdisk ท่ีเรามีโอกาสได้ใช้งานบ่อยคร้ังกว่าเท่าท่ีจำาเป็น ...
ก็เป็นมุมท่ีมองกันคนละแบบครับ ... เพราะผมอยากให้เห็นภาพรวมๆ ของมันก่อนท่ีจะเร่ิมลงสู่ราย
ละเอียดของคำาส่ังหรือโปรแกรมท่ีเรียกว่า fdisk อันลือล่ันของ UNIX และ Linux

ทำาความรู้จักกับ fdisk

ผมมีความเช่ือเสมอว่า การจัดการกับคอมพิวเตอรอ์ ันดับแรกสุดน้ันก็คือ การจัดการกับ hard disk
ของมัน เพราะน่ีคือการกำาหนดว่าเราจะใช้พ้ืนท่ีมากน้อยเท่าไหร่สำาหรับการทำางานอะไรได้บ้างกับ
เคร่ืองมือช้ินน้ันๆ ของเรา ... การยอมเสียเวลาเรียนรู้เก่ียวกับคำาส่ังท่ีนานปีทีหนถึงจะมีโอกาสได้ใช้
งานจริงๆ น้ัน อาจจะฟังดูเป็นเร่ืองท่ีบ้าบอ ... แต่กว่า user คนหน่ึงๆ จะหาญกล้าเรียกใช้คำาส่ัง fdisk
น้ัน ... ส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเป็น user ท่ีผ่านร้อนผ่านหนาวกับเคร่ืองคอมพิวเตอรม์านานพอสมควรที
เดียว ... ดังน้ันผมจึงกำาหนดทฤษฎีขึ้นมาว่า “กำรเรียนรู้คำำสั่ง fdisk ตั้งแต่แรกๆ นั้น จะเสมือน
หนึ่งเปน็ "การเรียนกวดวิชา" ในด้ำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์สำำหรับ user มือใหม่ทกุ คน” ...
เพราะมันคือการเร่งให้ user ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวกับรายละเอียดปลีกย่อยอีกหลายเร่ืองในการ
จัดการกับคอมพิวเตอรด้์วยตัวของเขาเอง

fdisk ถือเป็นหน่ึงใน “คำาส่ังอันตราย” หรือ “คำาสาป” ท่ีระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่จะซ่อนมันจาก
ความซุกซนของ user ท่ัวๆ ไป ... โดยวิธีการซ่อนของ MS-DOS และ MS-Windows เท่าท่ีเคย
ปฏิบัติกันมาก็คือ “ไม่ยอมเอ่ยถึงมัน” ท้ังๆ ท่ีมันยังถูกติดต้ังเข้าไปในระบบเหมือนปกติ ... แต่สำาหรับ
Linux แล้ว มันถูกกำาหนดให้เป็นคำาส่ังของ super-user หรือ root โดยเฉพาะ ด้วยการติดต้ังมันลง
ไปใน /sbin ซึ่งปกติแล้วจะมีแต่ root เท่าน้ันท่ีสามารถเรียกใช้งานโดยตรง ...

เวลาเรียกใช้คำาส่ัง fdisk ใน Linux จะต้องระบุช่ือ device หรือช่ือ hard disk ให้กับมันด้วยเสมอ
เช่น fdisk /dev/hda ... แล้วเราก็จะเข้าสู่โปรแกรมท่ีหน้าตาน่ารักน่าชังท่ีสุดตัวหน่ึงของโลก
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จะเห็นว่าเกือบจะไม่มีอะไรตอบสนองกลับมาให้เราเลยครับ นอกจากข้อความส้ันๆ ท่ีบอกให้เรารู้ว่า
เราสามารถขอดูรายการคำาส่ังใช้งานท้ังหมดได้ด้วยการกด m ซ่ึงก็ย่อมาจากคำาว่า menu น่ันเอง ...
และเม่ือเรากดลงไปจริงๆ มันก็ช่วยให้เราเห็นตัวมันมากขึ้นอีกหน่อยเดียวเท่าน้ันครับ ... คือมีรายการ
ยาวๆ โผล่ออกมาให้เรารับรู้ว่ามี key อะไรให้เรากดได้บ้าง หลังจากน้ันเราก็ต้องเลือกกดแต่ละข้อ
ตามท่ีเราต้องการใช้งาน เพราะ fdisk จะไม่ได้ช่วยเราอะไรมากไปกว่าท่ีเราส่ังงานมันแต่ละคร้ังแต่ละ
เคาะเลย ... แบบน้ีไงครับท่ีเขาเรียกว่า interactive คือจะต้องมี "ปฏิสัมพันธ์" กันระหว่างผู้ใช้งานหรือ
user กับเคร่ืองคอมพิวเตอรอ์ยู่ตลอดเวลาการใช้งาน :-)

ท่ีเห็นข้างบนน่ันก็คือหน้าจอหลังจากท่ีเรากด m เพ่ือขอดู menu คำาส่ังท่ี fdisk มีมาให้ครับ ราย
ละเอียดของคำาส่ังต่างๆ ในเมนูคงไม่ต้องเล่าดีกว่า เพราะ user ควรจะได้ทดลองสัมผัสและศึกษาจาก
การมีปฏิสัมพันธกั์บ Linux ด้วยตัวเอง อย่างน้อยท่ีสุดคำาส่ัง fdisk ในโลกของ Linux ก็มีความ
ปลอดภัยในระดับหน่ึง เพราะการปยู้ ี่ปยู้ำาในระหว่างท่ีอยู่ในโปรแกรมนี้จะยังไม่มีผลใดๆ ในการทำาลาย
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ข้อมูลของ hard disk เลย จนกวำ่ user จะกด w เพือ่เขียนลงไปใน hard disk จริงๆ เท่ำนัน้ ...
แล้วก็หมายความว่าหากเราออกจากโปรแกรม fdisk ด้วยการกด q เฉยๆ ทุกอย่างบน hard disk
ลูกเดิมของเราก็จะยังปลอดภัยจากการทำาลายล้าง 100% ... ตรงน้ีไม่เหมือนกับ OS ค่ายอ่ืนๆ นะ
ครับ เพราะปกติของการเปล่ียนแปลงใดๆ ในระหว่างท่ีอยู่ในโปรแกรม fdisk ของ MS-DOS หรือ
MS-Windows จะเกิดผลทันทีทุกข้ันตอนเสมอ ... user จึงไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆ ท้ังส้ิน!!

แต่ท่ีอยากจะให้ดูก็ตรง menu ตัว t ท่ีอธิบายรายการไว้ว่า change a partition's system id น่ัน
แหละครับ ... ปัจจุบัน (คือขณะท่ีเรียบเรียงเอกสารชุดน้ี ) Linux มี system id สำาหรับแต่ละ
partition ให้เลือกมากถึงประมาณ 92 ชนิดด้วยกัน ...

ผมเองก็ไม่ชัดเจนว่า partition แต่ละ format ในโลกของคอมพิวเตอรนั์้นมันมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่าง
กันมากน้อยแค่ไหน แต่การท่ี Linux ถูกออกแบบมาให้สามารถจัดการได้อย่างหลากหลายรูปแบบน้ัน
เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมันสามารถติดต้ังลงไปในเคร่ืองเดียวกันกับ OS ตัวอ่ืนๆ ได้อย่างค่อนข้างจะกลมกลืน
ในขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีทำาให้ Linux สามารถถูกใช้งานกับเคร่ืองคอมพิวเตอรไ์ด้หลาก
หลายท่ีสุดด้วย ไล่ไปต้ังแต่เคร่ือง laptop, desktop, server ต่างๆ, mini-computer จนถึงระดับ
mainframe ... มันคือประสิทธิภาพแอบแฝงท่ีนอกเหนือจากความ "ฟรี" ในด้านค่า
ลิขสิทธ์ิของมัน เพราะการใช้งาน Linux ในองค์กรธุรกิจจริงๆ น้ัน จะช่วยประหยัด
บุคลากรด้าน IT ลงไปอย่างมหาศาลเลยทีเดียว เน่ืองจากความจำาเป็นท่ีจะต้องมีผู้
เช่ียวชาญเฉพาะทางของแต่ละ OS ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์แต่ละ platform ก็จะหมด
ไปในทันทีด้วย ... เพราะ Linux คือหน่ึงเดียวท่ีสามารถติดตั้งได้ทุก platform ของ
hardware ในปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานได้ในหลากหลายหน้าท่ีตามท่ีเราจะ
เป็นผู้กำาหนดให้กับมันอย่างเฉพาะเจาะจง ... กระแสความต่ืนตัวของ Linux จึงไม่ใช่เป็นเร่ือง
ของแฟช่ันท่ีเห่อกันไปตามยุคตามสมัย แต่มันคือการปฏิวัติของวงการ IT ท่ีครั้งหน่ึงเคยแตกกระสาน
ซ่านเซ็นจนหาจุดร่วมท่ีแท้จริงไม่ได้เลย
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กลับมาท่ีเร่ืองของ fdisk กันต่ออีกนิดหน่อย ...

ความไม่สะดวกของ fdisk เม่ือเทียบกับ Disk Druid ก็คือ มันไม่มีคำาส่ังในการสร้าง mount point
เพ่ือการติดต้ังระบบในคราวเดียวกัน ดังน้ันในระหว่างการติดต้ังระบบครั้งแรกของ Linux เกือบทุก
ค่ายในปัจจุบันน้ีจึงได้ตัด option ของการแบ่ง partition ด้วย fdisk ออกไปหมดแล้ว (ยกเว้นค่ายของ
slackware ท่ียังคงความ classic ของมันเอาไว้เสมอ :-)) ... โดย Disk Druid จะเป็นโปรแกรมท่ี
ติดอยู่บนแผ่นท่ีใช้ในการ install และจะถูกเรียกใช้งานเฉพาะเม่ือทำาการติดต้ังเท่าน้ัน ส่วนโปรแกรมท่ี
ใช้ในการจัดการเก่ียวกับ partitions ต่างๆ ของ hard disk ท่ีจะถูกติดต้ังลงไปให้กับเรา เพ่ือจะ
สามารถเรียกใช้งานได้ในโอกาสอ่ืนๆ ก็จะมีแค่ fdisk กับ partprobe และคำาส่ังท่ีทรงพลังกว่าอย่าง
parted เท่าน้ันเอง

นอกจาก fdisk จะไม่ได้รวม function ในการกำาหนด mount point เอาไว้ด้วยแล้ว มันก็ยังมีข้อ
จำากัดเก่ียวกับการใช้งานอีกนิดหน่อย น่ันก็คือ partitions ท่ีมีการเปล่ียนแปลงใดๆ เน่ืองจากคำาส่ังใน
fdisk ท้ังหมด แม้ว่า user จะส่ัง write ลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตาม ระบบของเราก็จะยังไม่รับรู้ถึงการ
เปล่ียนแปลงน้ันๆ จนกว่าเคร่ืองของเราจะได้รับการ restart ใหม่อีกคร้ังหน่ึงก่อนเสมอ ... ความไม่
สะดวกน้ีเองท่ีทำาให้เกิด software ตัวเล็กๆ เข้ามาดับความรำาคาญให้กับ user ... น่ันก็คือคำาส่ัง
partprobe ... ซ่ึงโดยปกติหลังจากท่ีเราใช้คำาส่ัง fdisk ในการจัดการอะไรบางอย่างเรียบร้อยแล้วน้ัน
เราก็จะเรียกโปรแกรม partprobe ให้ทำาการอ่านค่า partitions ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงน้ันอีกคร้ัง
หน่ึง แทนท่ีจะต้อง restart เคร่ืองให้วุ่นวายอารมณ์

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทำาเอกสารชุดน้ี ผมได้มีโอกาสทดลอง Linux บนเคร่ือง Macintosh
ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอรต่์างตระกูลกับ PC ท่ีเราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ในภาคปกติ และได้เรียนรู้
มาว่า คำาส่ัง fdisk น้ันถูกออกแบบมาสำาหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรใ์นกลุ่มท่ีใช้ chip ของ intel เท่าน้ัน
(ผมยังไม่มีโอกาสทดลองกับเคร่ืองท่ีใช้ chip จากค่าย AMD ว่าเป็นยังไงเหมือนกัน) ... ก็ต้องถือว่า
เป็นสถานการณภ์าคบังคับท่ีผมจะต้องทดลองใช้คำาส่ัง parted เป็นครั้งแรก เพ่ือจัดการกับ partitions
ต่างๆ ให้กับเคร่ือง Macintosh จอมด้ือท่ีผมเอามาใช้ประกอบการศึกษา Linux และการเขียน
เอกสารชุดน้ี

เรือ่งเล่าของคำาสัง่ parted

ผมได้ยินช่ือคำาส่ังน้ีคร้ังแรกเม่ือตอนท่ีไป take course ของ Red Hat น่ีเอง ไม่ใช่คำาส่ังท่ีน่าจะคุ้น
เคยเลยครับ เพราะ fdisk เป็นคำาส่ังท่ีแพร่หลายมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น UNIX, Linux หรือแม้แต่ใน
โลกของ MS-DOS และ MS-Windows ... แม้ว่าคำาส่ัง parted จะถูกติดต้ังคู่กับ Linux มานาน
พอสมควรแล้ว แต่ก็มีไม่ก่ีคนท่ีจะเอ่ยถึงมัน เพราะว่าหากเรารู้สึกว่าคำาส่ัง fdisk มี interface ท่ีไม่
สะดวกกับการใช้งานแล้วล่ะก้อ ... คำาส่ัง parted ก็จะเป็นส่ิงท่ียืนยันว่า "นรกมีจริง" สำาหรับ user
เลยทีเดียว ... แล้วน่ีก็คือหน้าจอเม่ือเราเรียกใช้คำาส่ัง parted ล่ะครับ ...
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คือถ้าเป็น fdisk ยังบอกนะว่าให้กด m เพ่ือดู menu แต่เจ้า parted ไม่บอกอะไรเลย การเรียกดู
menu จริงๆ จะต้องกดแป้น '?' หรือพิมพค์ำาว่า help เท่าน้ันครับ แล้วมันก็จะมีคำาส่ังใช้งานท้ังหมด
โผล่ออกมาให้ดูกัน แต่ก็มีแค่น้ันจริงๆ ครับ

ออกตัวไว้ซักหน่อยว่าหน้าจอท่ี dump มาน้ันเป็นคนละตัวกับภาพชุดแรกๆ เพราะหน้าจอท่ี dump
มาใหม่น้ีเป็นหน้าจอของ YellowDog Linux ท่ี run บนเคร่ือง Macintosh 100% ไม่ใช่เป็นการ
สร้าง virtual machine ข้ึนมาทดลองเหมือนกับท่อนแรกๆ ของเอกสาร

ส่ิงท่ีน่าสนใจของ parted ก็คือ มันสามารถ copy แบบยก partition กันท้ังยวงได้เลย ไม่ใช่สร้าง
partition ขึ้นมาแล้วค่อยมาส่ัง copy กันทีหลัง แต่ parted จะทำางานเหมือนกับ dump ข้อมูลกันท้ัง
partition ในคราวเดียวไปเลย แล้วมันก็ยังสามารถปรับเปล่ียนขนาดของ partition ต่างๆ ได้ด้วย
โดยไม่มีการทำาลายข้อมูลเดิมท่ีมีอยู่ใน partition น้ันๆ ... ซ่ึงในโลกของ MS-Windows จำาเป็นต้อง
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อาศัย software ประเภท third party ท่ีช่ือว่า Partition Magic มาจัดการหน้าท่ีตรงน้ีแทน ...

ลำาพังแค่ท่ีเห็นตรงหน้าจอน้ันแทบจะไม่ได้ช่วยให้รู้อะไรเลยครับสำาหรับคำาส่ัง parted น้ี ต่างกับคำาส่ัง
fdisk ท่ีแม้ว่าจะไม่สวยงามแต่ก็ส่ือสารกับ user ได้ดีท่ีระดับหน่ึง เพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดการ
download ไฟล์คู่มือของ parted มาเก็บเอาไว้ซะเลย เพราะมันคือคำาส่ังท่ีทรงอานุภาพมากใน
การจัดการกับ hard disk ของ Linux ... แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอำานาจการทำาลายล้างสูงมากด้วย
เพราะ parted จะเขียนข้อมูลของ partition ท่ีถูกกำาหนดใหม่ลงไปสู่ hard disk ทันที ... แน่นอนท่ี
เราสะดวกสบายกับการไม่ต้อง restart เคร่ืองหรือเรียกใช้คำาส่ัง partprobe อีก แต่เราก็อาจจะต้อง
re-install ทุกอย่างใหม่อีกรอบก็ได้ถ้าขืนทำาอะไรสุ่มส่ีสุ่มห้าลงไปกับคำาส่ังประเภทน้ี ... สำาหรับข้อ
ความท้ังหมดในคู่มือฉบับสมบูรณข์ อง parted ผมไม่ได้เอามารวมไว้ในเอกสารฉบับน้ี เพราะมันยาว
ประมาณ 70-80 หน้ากระดาษ ใครท่ีสนใจจะอ่านก็ช่วยเข้าไปหาอ่านกันเอาเองใน server ของ
บริษัทฯ ก็แล้วกันครับ :-)

...

เอาล่ะ ... ท่ีเล่ามาซะยืดยาวน่ันก็คือส่วนท่ีผมถือว่าเป็น "ความรู้พ้ืนฐาน" เก่ียวกับ Linux ครับ เพราะ
ว่าพอเราเรียนรู้เร่ืองของ partition ซ่ึงก็คือเร่ืองของการจัดการกับ hard disk ไปแล้ว เราก็จะเร่ิมทำา
การติดต้ังโปรแกรมหรือท่ีเรียกว่า install หรือ setup น่ันแหละ แล้วถึงจะเร่ิมต้นใช้งานกัน ... ผมจะ
เว้นส่วนท่ีเป็นเร่ืองของการติดต้ังออกไป เพราะ Linux ต่างค่ายต่างสำานักก็จะมีวิธีการติดต้ังและหน้า
จอท่ีส่ือสารกับ user ท่ีแตกต่างกันออกไป ช่วยไปหาอ่านเอาเองจากคู่มือของค่ายท่ีเราเลือกใช้ก็แล้วกัน
ซ่ึงส่วนใหญ่ก็จะเป็น graphic กันไปหมดแล้ว ไม่ได้โหดร้ายทารุณเหมือนกับ Linux ยุคแรกๆ อีก
แล้วล่ะครับ ... โดยภาพรวมๆ ของ Linux หลายๆ ค่ายเท่าท่ีเคยสัมผัสมาแล้วน้ัน ผมว่ามันดูเข้าใจได้
ง่ายกว่าของ MS-Windows ซะด้วยซำ้าในเวลาน้ี :-)

ดังน้ัน ผมจึงขออนุญาตท่ีจะกระโดดข้ามไปหัวข้อใหม่กันเลยก็คือเร่ืองของ Bootup Sequence หรือ
ลำาดับขั้นตอนในการ boot เข้าสู่ระบบของ Linux ซ่ึงเป็นตอนท่ีต่อจากการติดต้ังท่ีผมขอเว้นข้ามไป
น่ันเอง ... มันเป็นข้ันตอนการทำางานท่ีมีความสวยงามของกระบวนการคิดและมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ Linux ท่ีพัฒนาต่อยอดออกมาจาก UNIX ซ่ึงผมเช่ือว่าเป็นสุดยอดแห่งการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการเลยทีเดียว !!
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ส่วนท่ี 2 : Bootup Sequence

โดยปกติ หลังจากท่ีเรากด switch เพ่ือเปิดเคร่ืองแล้ว เราก็จะเดินไปข้ีหรือไปเย่ียวอย่างไม่ค่อยจะ
สนใจอะไรกับเคร่ืองคอมพิวเตอรข์องเราเองซักเท่าไหร่ เพราะมันยังไม่พร้อมท่ีจะให้เราเข้าไปแทรกแซง
อะไรในระหว่างการ boot ของมันเลย ... ซำ้าร้ายการแทรกแซงอย่างผิดกาละเทศะในบางกรณีก็อาจจะ
ทำาให้ระบบพังไปเลยก็ไม่แน่เหมือนกัน :-)

สมัยหน่ึงในโลกของ MS DOS เคร่ืองคอมพิวเตอรข์องเราก็จะทำางานเงียบๆ อยู่พักเดียว แล้วถึงจะ
เร่ิมทำางานจากชุดคำาส่ังใน AUTOEXEC.BAT ท่ีหลายคนเช่ือว่ามันคือ "หน่ึงเดียว" ท่ีทำางานหลัง
จากการ boot ระบบ (ซ่ึงจริงๆ แล้วเราสามารถท่ีจะส่ังให้ MS DOS ไปทำางานท่ีไฟล์ช่ืออะไรก็ได้ในข้ันตอนของการ
boot ... เพียงแต่ไม่ค่อยจะมีคน "มือคัน" ในเร่ืองน้ีเท่าน้ันเอง) ... ในระยะต่อมาท่ีโลกของอุปกรณค์ อมพิวเตอร์
มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ชุดคำาส่ังท่ีต้องประกอบการ boot ก็เลยมากข้ึนไปด้วย ระยะ
เวลาในการ boot ก็ใช้เวลานานกว่าเดิมเยอะทีเดียว ... ทุกๆ OS ก็เลยพยายามสร้าง interface
บางอย่างขึ้นมาเพ่ือท่ีจะส่ือสารกับ user ว่า ... "ฉันยังมีลมหายใจและยังทำางานอย่างขมักเขม้นอยู่นะ
... กรุณาอดทนรอให้ถึงท่ีสุดจนกว่าฉันจะ boot ตัวเองให้เเรียบร้อยและกรุณาอย่าเสือก " ... ผม
ประมาณเอาว่าแถบสีว่ิงๆ บนจอของ MS Windows หรือของ MacOS กำาลังพยายามส่ือสารข้อ
ความท่ีว่าน่ัน ... แต่สำาหรับ Linux มักจะนิยมแสดง interface แบบข้อความเพ่ือส่ือสารว่าทำางาน
ส่วนไหนเรียบร้อยแล้วหรือทำาไม่สำาเร็จตรงส่วนไหนบ้าง ... เป็น interface ท่ีบางคนเร่ิมจะเหม็นเบ่ือ
แล้ว และเร่ิมจะมีการสร้าง interface แบบ quiet boot ท่ีเห็นแต่แถบสีหยาบๆ คายๆ น้ันขึ้นมาแทน 
... แต่เกือบทุก OS ในสมัยน้ีก็ต้องใช้เวลาประมาณ 1 เยี่ยวกว่าจะจบข้ันตอนแรกน้ีของพวกมัน ... ซ่ึง
ความรู้สึกท่ีว่า "สนใจได้แต่ห้ามเสือก" กับหน้าจอท่ีด้อยประสิทธิภาพในการส่ือสารของ OS หลายๆ
ค่ายน้ีเองท่ีทำาให้ user เกือบท้ังโลกข้ีเกียจจะรับรู้อะไรๆ ในระหว่างการ boot ระบบของเคร่ืองมือช้ินท่ี
เรียกกันว่าคอมพิวเตอรน้ี์

ส่วนหน่ึงของอาการ "ละเลยความรู้" ของ user ก็เกิดมาจากการท่ี OS เกือบท้ังโลกพยายามเก็บงำา
การทำางานของตัวเองให้เป็น "ความลับท่ีซับซ้อน" ซ่ึงแตกต่างจากระบบของ Linux ท่ีพยายามสร้าง
ระบบให้ "เปิดเผยอย่างซับซ้อน" แทน ... เพราะเราต้องอย่าลืมนะว่า ต้นกำาเนิดจริงๆ ของ Linux น้ัน
เกิดจากแวดวงของการศึกษา และต้องการท่ีจะเผยแพร่ความรู้ให้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นหลัก มันจึง
เป็นทัศนคติและมุมมองท่ีแตกต่างจาก OS เชิงพาณิชยค่์ายอ่ืนๆ มาต้ังแต่แรก ... การรู้จักเก็บเก่ียว
ความรู้จากขั้นตอนน้ีจึงเป็นประโยชนอ์ย่างมากต่อความเข้าใจในระบบการทำางานของเคร่ืองมือท่ีเรา
เลือกใช้ ซึ่งความเข้าใจน้ันๆ ก็จะเป็นประโยชนต่์อการดูแลรักษาและปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆ ของ
เครื่องมือน้ีด้วยตัวของเราเองต่อไปได้อย่างอิสระ ... ความแข็งแรงและความปลอดภัยของระบบ Linux
ส่วนใหญ่ก็เกิดมาจาก "การเปิดเผยความลับ" ส่วนน้ีออกมาให้แก่สาธารณชนรับรู้ ซ่ึงส่งผลให้มีการ
ปรับแต่งระบบอย่างเฉพาะเจาะจงท่ีหลากหลายจนยากแก่การโจมตีระบบด้วยวิธีใดวิธีหน่ึงอย่างตายตัว

 ... ในความเห็นส่วนตัวของผมแล้ว ผมเช่ือว่า Linux มีความเรียบง่ายในตัวของมันเองเป็นอย่างมาก
ไม่ได้สลับซับซ้อนเหมือนกับ OS ค่ายอ่ืนๆ อย่างท่ีเราหลงเช่ือ แต่มันเป็นความเรียบง่ายท่ีเราจำาเป็น
ต้องมีความรู้ไปจัดการกับมัน เพราะมันเกือบจะส่งต่อมาให้เราแบบดิบๆ โดยท่ีเราสามารถปรุงแต่งของ
เราเองต่อไปได้ ขนาดของระบบ Linux ท้ังระบบจึงเล็กกระทัดรัด ไม่ได้ใหญ่โตมโหฬารเหมือนกับ OS
ตัวอ่ืนๆ ... มันคล้ายกับของเล่นท่ีส่งต่อมาให้เราเป็นเพียงช้ินส่วนย่อยๆ เพ่ือให้เราเอามาประกอบเป็น
รูปเป็นร่างต่างๆ กันเอาเอง ในขณะท่ี OS ตัวอ่ืนๆ จะหล่อเป็นรูปสำาเร็จท่ีพร้อมใช้พร้อมเล่นอย่าง
จำากัดจำาเข่ียเท่าท่ีมันถูกออกแบบเอาไว้อย่างสลับซับซ้อน ... อิฐท่ีเห็นเป็นก้อนๆ ยังไงก็ซับซ้อนน้อย
กว่าอาคารท่ีสร้างสำาเร็จรูปอยู่แล้ว โดยส่วนท่ีแตกต่างกันก็คือ เรายังสามารถใช้อิฐเหล่าน้ันมาประกอบ
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เป็นส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนหรือรูปร่างหน้าตาแบบอ่ืนได้อย่างอิสระ ในขณะท่ีเราจะไม่สามารถเปล่ียน
แปลงความสลับซับซ้อนท่ีสำาเร็จด้วยมือคนอ่ืนไปก่อนแล้วเท่าน้ันเอง ... การต้องปรุงอาหารด้วยตัวเอง
อาจจะสลับซับซ้อนกว่าการส่ังซ้ืออาหารสำาเร็จมาแดกๆ กันเข้าไปให้หมดเร่ือง แต่มันเป็นความสลับซับ
ซ้อนในระดับของขั้นตอนหรือกระบวนการ ไม่ใช่ความสับซับซ้อนท่ีตัวเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบ ... ในมุม
มองแบบน้ี Linux ก็ยังไม่ถึงกับป่าเถ่ือนขนาดส่งต่อมาให้เราเป็นแค่ดินกับถุงปุ๋ยแล้วก็เมล็ดพันธใุ์ ห้ไป
ปลูกผักปลูกหญ้าสำาหรับกินกันเอง แต่มันถูกจัดเตรียมไว้ให้แล้วในระดับหน่ึง พร้อมท่ีจะใช้ พร้อมท่ีจะ
เล่น แต่ก็พร้อมท่ีจะปรุงเสริมเพ่ิมรสอย่างท่ีเราต้องการได้เสมอ ... อย่างน้ีเห็นภาพชัดม้ัย?!

เอาล่ะ ... มาดูกันซิว่า Linux ทำาอะไรม่ังในขณะท่ีมันกำาลัง boot ตัวเองขึ้นมา :-)

ภาพรวมๆ ของข้ันตอนในการ boot ระบบของ Linux แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอนส้ันๆ แค่น้ีคือ

1. BIOS initialization
2. Boot Loader
3. Kernel initialization
4. init starts and enters desired run level by executing:

• /etc/rc.d/rc.sysinit
• /etc/rc.d/rc and /etc/rc.d/rc?.d
• /etc/rc.d/rc.local
• X Display Manager if appropriate

1. BIOS initialization : กำรเร่ิมต้นระบบของ BIOS

BIOS (ย่อมาจาก Basic Input/Out System) คือชุดคำา ส่ั งพ้ืนฐานท่ี ถูกจัดเก็บไว้ใน ROM
สำาหรับให้ระบบปฏิบัติการหรือ OS หน่ึงๆ เรียกใช้เพ่ือการควบคุมและส่ังการช้ินส่วนหรืออุปกรณต่์อ
พ่วงอื่นๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอรน้ั์นๆ ... ปกติแล้ว BIOS จะเร่ิมทำางานด้วยตัวของมันเองหลังจากท่ี
เรา start เคร่ือง ไม่ว่าจะโดยการเปิดสวิทชข์ ึ้นมาใหม่หรือทำาการ restart ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม

ส่ิงแรกท่ี  BIOS ทำาก็คือ POST หรือ Power On Self Test เพ่ือตรวจสอบความพร้อมของ
อุปกรณต์ ่างๆ ของมันจากทะเบียนข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ใน CMOS (Complementary Metal Oxide
Semiconductor) โดย CMOS น้ีได้รับการหล่อเล้ียงหน่วยความจำาของมันด้วย battery เล็กๆ บน
แผงวงจร main board อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ BIOS สามารถอ่านค่าได้ว่า ในระบบของ hardware
ประจำาเคร่ืองน้ันๆ มีอะไรประกอบอยู่บ้าง เช่นมี hard drive ก่ีตัว, มี floppy drive หรือไม่, ติดต้ัง
CD-ROM หรือ DVD-ROM อยู่บ้างรึเปล่า หรือว่ามี Network Interfaced Card ก่ีช้ินก่ีแผง
แล้วสามารถ boot ระบบจากส่วนไหนของ hardware ท่ีมีอยู่? เรียงลำาดับกันยังไง? ตลอดไปจนถึง
วันท่ี, เวลา, และรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆ ของ hardware ท่ีประกอบอยู่น้ัน

พอทำางานในส่วนของ POST เรียบร้อยแล้ว BIOS ก็จะพยายามอ่านค่าของ boot sector จาก boot
devices หรืออุปกรณต์ ่างๆ ท่ีจะทำาการ boot ระบบตามลำาดับรายการของมัน เช่นจาก floppy
drive, hard drive, CD-ROM drive, หรืออาจจะเป็น Network Interfaced Card ข้ึนอยู่กับว่า
เราจะส่ังให้มันเรียงลำาดับก่อนหลังยังไงด้วย ... boot sector  น้ีก็คือพ้ืนท่ีส่วนต้นๆ ท่ีมีขนาดเพียง
512 bytes ของ media ท่ีเราเลือกไม่ว่าจะเป็น floppy disk, hard disk, หรือ CD-ROM ... เม่ือ
BIOS เจอค่าของ boot sector จาก media ไหนก่อน ก็จะทำาการ boot เข้าสู่ระบบด้วย boot
device น้ันๆ

การทำางานในส่วนของ BIOS น้ียังไม่เก่ียวกับระบบปฏิบัติการใดๆ เลย เพราะเป็นการปฏิบัติตามคำา
ส่ังท่ีฝังมากับ ROM (Read Only Memory) หรือ Firmware ของเคร่ืองคอมพิวเตอรเ์ท่าน้ัน
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2. Boot Loader

ทันทีท่ี BIOS ทำางานของมันเองเสร็จสมบูรณแ์ ล้ว มันก็จะอ่านค่าของ boot sector จาก media ท่ี
ถูกเลือก หน้าท่ีในการดูแลระบบและการทำางานต่อจากน้ันก็ถูกโอนถ่ายไปให้กับ Boot Loader ของ
ระบบปฏิบัติการหรือ OS ท่ีเราเลือกใช้

ในระบบปฏิบัติการรุ่นโบรำ่าโบราณหน่อยอย่างเช่น MS-DOS, MS Windows 98 หรือ MS
Windows ME อาจจะไม่มี Boot Loader ให้เรียกใช้งานกันครับ แต่ใน Linux จะมี Boot Loader
มาให้ใช้งานกันต้ังแต่ยุคแรกๆ คือ LILO (LInux LOader) และพัฒนาเพ่ิมเติมข้ึนมาอีกตัวหน่ึงคือ
GRUB (GRand Unified Bootloader)

ผมบังเอิญได้มีโอกาสเห็น LILO ในช่วงท้ายๆ ของอายุขัยของมันจากการติดต้ัง Slackware v8.1
หน้าตาน่าเกลียดแบบ text mode แท้ๆ เลยครับ ซ่ึงก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันอีกแล้ว เพราะ Linux รุ่น
ใหม่ๆ จะกำาหนดให้ GRUB เป็น Boot Loader มาตรฐานแทน ... แต ่LILO จะเหมาะสำาหรบัเครื่องรุน่เก่าๆ ที่

เรายังนึกเสียดายแล้วอยากจะมีไว้ใช้งานแบบ text mode อยู่น่ะครับ :-) ... มันก็เลยทำาให้ระยะหลังๆ น้ีผมเรียนรู้เฉพาะ
เร่ืองของ GRUB เพียงตัวเดียวเท่าน้ัน

ปกติของ Boot Loader จะแยกออกเป็น 2 ท่อน ท่อนแรกเรียกว่า Initial Program Loader (IPL)
เป็นตัวท่ีรับหน้าท่ีต่อมาจาก BIOS โดยมักจะมีขนาดเล็กๆ เพียง 446 bytes เท่าน้ัน แล้วก็มักจะได้
รับการติดต้ังอยู่ใน MBR (Master Boot Record) ของ media ท่ีเราเลือกใช้เสมอ มันจะทำา
หน้าท่ีแค่จดจำาตำาแหน่งท่ีเก็บของ Boot Loader ท่อนท่ี 2 ของมัน หรืออาจจะเป็นท่อนแรกของ
ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ท่ีจะถูก boot ขึ้นมาแทน ... GRUB ก็คือเจ้าท่อนแรกท่ีว่าน้ี โดยการทำางาน
ของมันจะถูกควบคุมผ่านไฟลเ์ล็กๆ ตัวหน่ึงท่ีช่ือว่า /boot/grub/grub.conf

แล้วน่ีก็คือตัวอย่างของ /boot/grub/grub.conf ของเคร่ืองท่ีผมใช้เพ่ือเขียนเอกสารชุดน้ีครับ

default=0
timeout=30
splashimage=(hd0,2)/grub/splash.xpm.gz

# hiddenmenu

title Microsoft Windows 98 SE/Thai
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1

title Fedora Core (2.6.10-1.766_FC3)
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.10-1.766_FC3 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.10-1.766_FC3.img

title Fedora Core (2.6.9-1.667)
root (hd0,2)
kernel /vmlinuz-2.6.9-1.667 ro root=LABEL=/ rhgb quiet
initrd /initrd-2.6.9-1.667.img

มันเป็น text file ธรรมดาท่ีเราสามารถแก้ไขได้ไม่ยากเย็นนัก คล้ายๆ กับ boot menu ใน
config.sys รุ่นหลังๆ ของ MS-DOS อย่างน้ันแหละ แต่สำาหรับ grub.conf จะมีรายการบันทึกไว้แค่
ตำาแหน่งแห่งท่ีเก็บของ kernel และ boot image หรือ Boot Loader ท่อนท่ีสองของระบบเท่าน้ัน
เอง เม่ือเราเลือกเมนูตัวใดตัวหน่ึงแล้ว GRUB ก็จะจัดการเรียก kernel และ boot image น้ันๆ
ข้ึนมารับหน้าท่ีต่อจากมันไป ... ในกรณีของเคร่ืองท่ีใช้กับงานเอกสารช้ินน้ี ถ้าเราเลือกท่อนท่ีเป็น
Microsoft Windows 98 SE/Thai  ระบบก็จะ  boot เข้าสู่โลกของ Windows แทนท่ีจะเป็น
Linux ... ส่วนในกรณีของ Linux มันก็ยังมีให้เลือก 2 version ด้วยกันเพราะมีการ update ระบบ
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หลังจากการติดต้ังคร้ังแรกไปแล้วน่ันเอง ... ตอนท่ีเราเลือก Fedora Core ซ่ึงก็คือ Linux จากค่าย
Red Hat น่ันเองท่ี Linux ตัวจริงๆ หรือ kernel จะเร่ิมต้นการทำางานของมัน และเข้าทำาหน้าท่ีควบ
คุมทุกๆ อย่างของ hardware ในระบบของมันต่อไป (Fedora เปน็ชือ่ project ของ Red Hat หลังจากที่  Red Hat

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำาเนนิงานเปน็ commercial มากขึ้น โดยแยก product ออกเปน็ 2 lines อยา่งชัดเจนคือ Red Hat เปน็ Linux ที่
จะดำาเนนิงานแบบ commercial ในขณะที ่Fedora จะเป็น Linux ที่ดำาเนินงานแบบ community ต่อไป โดยคำาว่า Fedora ก็คือคำาศัพท์
เฉพาะของ "หมวกทรงปกี" ที่ Red Hat ใช้เปน็ logo ของตัวเองนัน่เอง)

รายละเอียดของ grub.conf มีเยอะพอสมควรครับท้ังๆ ท่ีมันมีหน้าท่ีแค่น้ีเอง คนท่ีสนใจอยากจะอ่าน
กันจริงๆ ก็คงต้องติดต้ัง Linux ให้เรียบร้อยก่อน จากน้ันก็ออกไปท่ี  terminal screen หรือ
command line mode แล้วพิมพค์ำาส่ังว่า info grub เพ่ือดูคู่มือฉบับเต็มของมันเอาเอง ... ขืนเล่า
รายละเอียดในเอกสารฉบับน้ี มันคงจะดู 'เวอรไ์ปหน่อยล่ะครับ :-)

3. Kernel initialization

ข้ันตอนน้ีถึงจะเร่ิมต้นเข้าสู่ระบบปฏิบัติการหรือ OS กันจริงๆ ... kernel คือส่วนท่ีเป็นหัวใจการทำา
งานของระบบปฏิบัติการทุกตัว โดยท่ัวไปแล้วมันจะมีหน้าท่ีทำาความรู้จักกับช้ินส่วนและอุปกรณต่์อพ่วง
ต่างๆ ท่ีต่อติดอยู่กับตัวเคร่ืองโดยการอ่านค่าจาก drivers ท่ีมันมีอยู่เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสารและ
ควบคุมบังคับการทำางานของอุปกรณแ์ต่ละช้ินเหล่าน้ัน ... โดยปกติแล้วขั้นตอนของ kernel
initialization จะใช้เวลาแป๊บเดียว และ Linux จะจัดการบันทึกผลลัพธข์องการทำางานในข้ันตอนน้ีไว้
ใน log file ตัวหน่ึงท่ีช่ือว่า /var/log/dmesg ... เพ่ือให้เราเอาไว้ตรวจดูว่า kernel ท่ีเราติดต้ังไว้
น้ันมันทำาความรู้จักกับอุปกรณข์องเราครบถ้วนเรียบร้อยขนาดไหน

เม่ือ drivers ท่ีระบบต้องการท้ังหมดถูก load ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว kernel ก็จะทำาการเช่ือมโยง file
systems ต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมสำาหรับการใช้งาน เราเรียกข้ันตอนน้ีว่าการ mount file systems
โดยเฉพาะ root file system (/) จากน้ัน Linux ก็จะเรียกใช้งาน process แรกของระบบขึ้นมา
(init) แล้วส่งผ่านการควบคุมระบบท้ังหมดไปท่ี process ท่ีช่ือว่า init น้ีต่อไป

4. init initialization

จะว่าไปแล้ว init ก็จะคล้ายๆ กับ AUTOEXEC.BAT ในระบบปฏิบัติการของ MS-DOS หรืออาจ
จะทำาหน้าท่ีใกล้เคียงกับ system.ini และ win.ini ในระบบปฏิบัติการของ MS-Windows อยู่บ้าง
แต่รายละเอียดของ init จะมีมากมายกว่าน้ัน เพราะมันเล่นพ่วงเอาหน้าท่ีท่ีคล้ายๆ กับ login script
ในระบบ network เข้าไปอยู่ในตัวของมันด้วย ... ส่วนหน่ึงก็เพราะ Linux ถูกออกแบบให้เป็นระบบ
ปฏิบัติการแบบ multi-user มาต้ังแต่เร่ิมต้นชีวิตของมันน่ันเอง

การทำางานของ Linux ท้ังระบบเกือบจะเรียกได้ว่าทำางานตาม script ท่ีเขียนส่ังเอาไว้ล่วงหน้า โดย
user สามารถท่ีจะเข้าไปแก้ไขดัดแปลงหรือเพ่ิมเติมลูกเล่นต่างๆ ได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา (ถ้ารู้
ตำาแหน่งท่ีจัดเก็บไฟลเ์ หล่าน้ันท้ังหมดนะ :-)) ... ความสามารถอันล้นหลามของ Linux จึงขึ้นตรงกับ
ผู้ดูแลระบบน้ันๆ เป็นหลัก โดย Linux จัดเตรียม script มาตรฐานมาให้แล้วจำานวนหน่ึงสำาหรับพวก
"มือไม่คัน" สามารถปฏิบัติงานไปได้อย่างราบร่ืนพอสมควร แต่ก็เปิดช่องว่างขนาดมหึมาให้กับพวก
"มือคัน" ได้มีโอกาสทดสอบหรือประลองความบ้าระหำ่าของตัวเองด้วยเหมือนกัน ... เพราะ Linux
เติบโตข้ึนมาใน "โลกแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา" น่ันเอง

init คือ "process แรก" และถือเป็น "process ราก" ของ Linux ท้ังระบบ โดยทุกๆ process
หรือคำาส่ังในการทำางานข้ันตอนอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนต่อๆ ไปน้ัน จะเป็นการแตกแขนงออกมาโดยมี
จุดเร่ิมต้นจาก init ตัวน้ีเสมอ ... โดยปกติ init จะเป็น executable file ท่ีเราไม่สามารถอ่านด้วย
ภาษามนุษยท่ั์วๆ ไป แต่มันได้รับการออกแบบให้ถูกควบคุมขั้นตอนการทำางานทุกอย่างผ่าน script
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ตัวหน่ึงท่ีมีช่ือว่า /etc/inittab ... เน้ือในของไฟล ์ /etc/inittab เป็นตัวอักษรในระบบ ASCII หรือ
อักษรโรมันท่ีเราสามารถอ่านออกอย่างภาษาอังกฤษท่ัวไป แต่จะมีโครงสร้างภาษาเฉพาะตัวท่ีเรียกว่า
script เพ่ือเรียกใช้งานโปรแกรมอื่นๆ อีกทอดหน่ึงในระบบของ Linux ... ซ่ึงพอเราแกะเข้าไปดูกัน
จริงๆ แล้ว เราก็จะพบว่า inittab น้ันน่าจะย่อมาจากคำาเต็มๆ ว่า INITialization TABle น่ันเอง !!

ภายใน /etc/inittab มีระบุคำาส่ังเพียงไม่ก่ีบรรทัด และโดยมากก็เป็นการกำาหนดค่าตัวแปรให้กับ
script ตัวอ่ืนไปทำางานต่อ ... ตัวแปรหลักๆ ท่ีกำาหนดไว้ใน /etc/inittab ก็คือ run level ซึ่งปัจจุบัน
Linux ออกแบบไว้เพียง 6 (คือ run level 0 ถึง run level 6 แต่ก็ยังไม่มีการกำาหนดหน้าท่ีใดๆ ให้
กับ run level 4 เท่าน้ัน)

#
# inittab       This file describes how the INIT process should set up
#               the system in a certain run-level.
#
# Author:       Miquel van Smoorenburg, <miquels@drinkel.nl.mugnet.org>
#               Modified for RHS Linux by Marc Ewing and Donnie Barnes
#

# Default runlevel. The runlevels used by RHS are:
#   0 - halt (Do NOT set initdefault to this)
#   1 - Single user mode
#   2 - Multiuser, without NFS (The same as 3, if you do not have networking)
#   3 - Full multiuser mode
#   4 - unused
#   5 - X11
#   6 - reboot (Do NOT set initdefault to this)
# 
id:5:initdefault:

# System initialization.
si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit

l0:0:wait:/etc/rc.d/rc 0
l1:1:wait:/etc/rc.d/rc 1
l2:2:wait:/etc/rc.d/rc 2
l3:3:wait:/etc/rc.d/rc 3
l4:4:wait:/etc/rc.d/rc 4
l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc 6

# Trap CTRL-ALT-DELETE
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t3 -r now

# When our UPS tells us power has failed, assume we have a few minutes
# of power left.  Schedule a shutdown for 2 minutes from now.
# This does, of course, assume you have powerd installed and your
# UPS connected and working correctly.  
pf::powerfail:/sbin/shutdown -f -h +2 "Power Failure; System Shutting Down"

# If power was restored before the shutdown kicked in, cancel it.
pr:12345:powerokwait:/sbin/shutdown -c "Power Restored; Shutdown Cancelled"

# Run gettys in standard runlevels
1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1
2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2
3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3
4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4
5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5
6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6

# Run xdm in runlevel 5
x:5:respawn:/etc/X11/prefdm -nodaemon
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ไฟล ์/etc/inittab ถือว่ามีความสำาคัญมากต่อการ boot ระบบของ Linux เพราะหากไฟลน้ี์เสียหาย
หรือกำาหนดค่าบางอย่างผิดพลาด มันก็จะส่งผลให้ Linux ไม่สามารถ boot ตัวเองขึ้นมาได้เลย เรา
มาลองดูบรรทัดท่ีป้ายแถบสีเหลืองๆ ไว้น่ัน

id:5:initdefault:

ตรงน้ีคือส่ังให้ Linux ใช้ run level 5 เป็นค่ามาตรฐานในการ boot ระบบ ซ่ึงหากเรากำาหนดค่าผิด
ไปเป็น run level 0 ระบบก็จะถือว่าการ boot ปกติคือการปิดเคร่ืองเสมอ หรือถ้ากำาหนดค่าลงไปเป็น
run level 6 ระบบก็จะวนเวียนเปิดๆ ปิดๆ ตัวเองตลอดเวลา เพราะ run level 6 หมายถึงการ
reboot เคร่ืองคอมพิวเตอรข์องเราน่ันเอง

run level แต่ละตัวจะใช้คำาส่ังในการ boot ท่ีแตกต่างกัน แล้วก็อาจจะไม่เท่ากันด้วย โดยตัวท่ีควบคุม
script ท่ีจะทำาการ boot ระบบต่อจาก inittab ก็คือ /etc/rc.d/rc.sysinit ซ่ึงจะมีการส่งต่อคำาส่ังไป
ยัง script ท่ีควบคุมแต่ละ run level ต่อไปอีกทอดหน่ึง ... script ท่ีเก่ียวกับการ boot ท้ังหมดน้ัน
Linux ได้จัดการเก็บรวบรวมไว้ในท่ีเดียวกันคือ /etc/rc.d แล้วแยกย่อยออกไปเป็น sub-directory
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะแก่การจัดการแต่ละ run level ต่อไป ... ถ้าดูจากตัวอย่าง
ของ /etc/inittab ท่ีลอกมาให้ข้างบนน้ัน ก็จะเห็นว่า init จะเรียกใช้คำาส่ังท่ีเก่ียวกับ run level 5 ใน
การ boot ตามปกติของมัน (คำาส่ังท่ีมีระบายสีฟ้าไว้) ... โดยทุกๆ run level จะถูกควบคุมด้วย
script เพียง 2 ตัวเท่าน้ันคือ /etc/rc.d/rc.sysinit และ /etc/rc.d/rc ท่ีใช้เพียงตัวเลขของ run level
น้ันๆ เป็นตัวแปรในการเรียกชุดคำาส่ังท่ีต้องการขึ้นมาใช้งาน

ขออนุญาตยกตัวอย่างของ run level 5 ซ่ึงเป็น run level ท่ีเรียกใช้ Linux แบบ graphic mode
อันเป็น interface ท่ีนิยมแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน ... run level 5 น้ันจะมีชุดของ script ท่ีควบคุม
อกีกระบุงใหญ่ท่ีถูกจัดเก็บเอาไว้ใน /etc/rc.d/rc5.d ครับ

K01yum K02NetworkManager K05saslauthd
K10psacct K20nfs K24irda
K28amd K30spamassassin K35vncserver
K35winbind K36lisa K50netdump
K50snmpd K50snmptrapd K73ypbind
K74nscd K74ntpd K85mdmpd
K89named K89netplugd K90bluetooth
K94diskdump K99microcode_ctl S01sysstat
S04readahead_early S05kudzu S06cpuspeed
S08iptables S09isdn S09pcmcia
S10network S12syslog S13irqbalance
S13portmap S14nfslock S15mdmonitor
S18rpcgssd S19rpcidmapd S19rpcsvcgssd
S25netfs S26apmd S26lm_sensors
S28autofs S33nifd S34mDNSResponder
S40smartd S44acpid S54hpoj
S55cups S55sshd S56xinetd
S80sendmail S85gpm S90crond
S90xfs S95anacron S95atd
S96readahead S97messagebus S97rhnsd
S98cups-config-daemon S98haldaemon S99local

รายช่ือไฟลท์ ั้งหมดท่ีเห็นใน /etc/rc.d/rc5.d น้ันเป็นเพียง link เท่าน้ัน คือจะคล้ายๆ กับ short-cut
ท่ีหลายๆ คนคุ้นเคยมากับ MS-Windows อย่างน้ันเอง โดยท่ีไฟลตั์วจริงๆ ของท้ังหมดจะถูกเก็บไว้ใน
/etc/rc.d/init.d ซ่ึงเป็น script ท่ีใช้งานร่วมกันสำาหรับทุกๆ run level ... และใน directory ของ
แต่ละ run level เราก็จะเห็น links ท่ีคล้ายๆ กันอย่างน้ีทุก directory ... แตกต่างกันก็เพียงแต่ตัว K
และตัว S กับตัวเลขกำากับลำาดับตรงต้นช่ือของไฟลเ์ท่านั้นท่ีอาจจะมากน้อยไม่เท่ากัน

ไอ้ท่ีเล่ามาซะยืดยาวก็เพราะอยากจะให้เห็นไส้ในตรงน้ีแหละครับ ผมชอบแนวคิดท่ีเขานำามาใช้ใน
ระบบส่ังการของ Linux แบบน้ีมากทีเดียว ... คือเขาทำาการแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ ซ่ึงเขียนส่ังเอาไว้
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ด้วย script ย่อยๆ หลายๆ ตัวแทนท่ีจะเขียนเป็นชุดคำาส่ังต่อเน่ืองท่ียาวๆ จากน้ันก็จับมาเรียงร้อยเข้า
ด้วยกันผ่าน "เลขลำาดับ" ท่ีกำากับไว้หน้าช่ือ เพ่ือบังคับให้ชุดคำาส่ังแต่ละตัวทำางานตามลำาดับก่อนหลัง
อย่างท่ีออกแบบเอาไว้ ... การจะสลับลำาดับการทำางานของแต่ละท่อนจึงง่ายมากหาก user อยากจะ
ทดลอง :-) ... สำาหรับตัวอักษรกำากับตรงหน้าช่ือคือตัว K น้ันย่อมาจากคำาว่า Kill หมายถึงชุดคำาส่ังท่ี
ต้องการให้ Linux กำาจัด process บางอย่างออกไปก่อนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงไปสู่  run level
หน่ึงๆ (มันคือเหตุผลท่ีทำาให้มีจำานวนไฟลไ์ม่เหมือนกันใน directory ของแต่ละ run level ไง!!)
และตัว S ย่อมาจากคำาว่า Start ก็คือชุดคำาส่ังท่ีส่ังให้ Linux เรียกใช้ module ต่างๆ ของมันท่ีจำา
เป็นสำาหรับการใช้งานของแต่ละ run level ... การ Kill หรือการ Start ก็จะเรียงตามลำาดับก่อนหลัง
ในหมวดหมู่ของมันตาม "เลขลำาดับ" ของช่ือไฟลอ์ย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างท่ีสุด ... การเขียน
script ตัวใหม่ๆ เพ่ิมเติมข้ึนมาโดยไม่ต้องแตะต้อง script มาตรฐานเดิมของ
ระบบ จึงเป็นเร่ืองท่ีสามารถทำาได้อย่างอิสระ และสามารถกำาหนดให้ script ตัว
ใหม่ของ user ถูกเรียกใช้งานก่อนหรือหลังชุดคำาส่ังมาตรฐานตัวใดก็ได้อีกเช่นกัน
โดย user ก็ทำาเพียงแค่กำาหนดช่ือไฟล์ให้ถูกหมวดหมู่ของ Kill หรือ Start

พร้อมท้ังกำาหนด "เลขลำาดับ" ท่ีต้องการลงไปให้เหมาะสม  ... เท่าน้ันเอง :-)

เราจำาเป็นท่ีจะต้องระลึกไว้เสมอว่า Linux น้ันเติบโตขึ้นมากับมือไม้ของเหล่า Hackers และบรรดา
นักพัฒนา software ท้ังหลายท่ัวโลก แม้ว่ามันจะมีชุดคำาส่ังท่ีเป็นภาษา binary ติดมากับระบบ
อย่างค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ตาม แต่ท้ังหมดน้ันต้องถือว่าเป็นเพียง building blocks หรือตัว
jigsaw ให้กับพวกเรามาหาวิธีเล่นกันต่อด้วยตัวเอง ... ดังน้ันเอง อาวุธสำาคัญท่ีสุดของ Linux ก็คือ
text editor ตัวเก่งท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายต้ังแต่สมัยเร่ิมต้นของ UNIX และยังเป็น text editor ท่ีใช้
งานกันอยู่จนกระท่ังปัจจุบันในเคร่ืองระดับ hi-end ท้ังหมดด้วย ... มันคือ vi ซ่ึงถูกพัฒนาต่อมาเป็น
vim แล้ว ... แต่ทุกๆ คนก็ยังรู้จักมันในช่ือเดิมเสมอ

Linux ในมือของเหล่าโปรแกรมเมอรน้ั์นไม่ได้ต้องการอะไรท่ีมากไปกว่า text editor เก่งๆ ซักตัวหน่ึง
เพ่ือเอาไว้เขียนโปรแกรม หรือแม้แต่นักเขียนหนังสือบางคนก็ไม่ได้ต้องการอะไรท่ีหรูหราไปกว่าน้ัน
เน่ืองจากการส่งต้นฉบับให้กับโรงพิมพด้์วยไฟลท่ี์เถ่ือนดิบท่ีสุดจะช่วยลดความสลับซับซ้อนของการโอน
ช้ินงานข้ามไปข้ามมาระหว่าง software ท่ีแตกต่างกันได้อย่างมหาศาล ... และท่ีสำาคัญก็คือโลกของ
Linux หรือเคร่ืองคอมพิวเตอรร์ะดับ hi-end ท้ังหมด จะ process งานของมันผ่านไฟลข้์อมูลท่ี
เรียบๆ ง่ายๆ ในแบบของ text file เท่าน้ัน เพ่ือท่ีมันจะสามารถส่งผ่านข้อมูลหน่ึงๆ ไปยังเคร่ืองลูก
ข่ายท่ีอาจจะต่างเผ่าต่างพันธกั์ุนในโลกของ user ท่ัวๆ ไปได้อย่างไม่มีอุปสรรคทางโครงสร้าง

อย่างไรก็ตาม เม่ือ Linux มีอายุอานามท่ีแก่กล้าเจริญวัย และมีคนเรียกร้องต้องการท่ีจะทำางานกับมัน
ในรูปแบบท่ีง่ายกว่านักพัฒนา software ท่ัวๆ ไป ... จึงได้เกิดการพัฒนาระบบ graphic ท่ีสวยสด
งดงามให้กับมันเพ่ิมเติมข้ึนมาจากรากฐานด้ังเดิมแบบ pure text ของ UNIX และ Linux ... เขา
เรียกระบบ graphic น้ันว่า X-Windows ... ในทำานองว่าเพ่ือเป็นการให้เกียรติแก่ต้นตำารับ
Graphic User Interfaced (GUI) รายแรกของโลก ... น่ันก็คือ Xerox ... เจ้ายุทธจักรตัวจริงท่ีถูก
Apple และ Microsoft ช่วยกันขโมยผลงานบันลือโลกช้ินน้ันมาอย่างหน้าตาเฉย !! ... X-Windows
กลายมาเป็นระบบท่ีสนับสนุนการแสดงภาพ graphic ให้กับ Desktop Manager อันหลากหลาย
ของ Linux แม้ว่าในท่ีสุดแล้วจะมีท่ีได้รับความนิยมแพร่หลายกันอยู่เพียง 2 ตัวคือ KDE และ
GNOME ก็ตาม

การ boot ระบบของ Linux น้ันจะไล่ทำางานไปตาม script ท่ีกำาหนดเอาไว้ แล้วใน run level 5 ท่ี
เป็นค่ามาตรฐานของเคร่ืองส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็จะจบลงท่ีการ load ตัวเองเข้าสู่ X-Windows แล้ว
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เรียกใช้งาน Desktop Manager ตัวโปรดของเราข้ึนมารับหน้าท่ีต่อไปแทน ... อย่างไรก็ตาม ระบบ
graphic หรือ X-Windows ของ Linux น้ัน จะมีการทำางานคนละรูปแบบกับท่ีเราเคยสัมผัสมาใน
MacOS หรือ MS-Windows ... เพราะ Linux จะไม่ได้ทำาการผูกมัดท้ังระบบเข้าเป็นช้ินเดียวกัน
อย่างสลับซับซ้อนเหมือนอย่างท่ี Apple หรือ Microsoft เคยทำาเอาไว้ ... X-Windows ยังเป็นเพียง
module หน่ึงของระบบท่ีถูก plug-in เข้าไปให้กับ kernel เฉยๆ ไม่ได้มีส่วนท่ีผูกติดอย่างแยกกันไม่
ออกเหมือนกับ GUI ค่ายอื่นๆ จึงทำาให้ระบบ GUI ของ Linux มีความเสถียร (stable) มากกว่า
เน่ืองจากความเรียบง่ายและตรงไปตรงมาของมัน :-)

แล้วน่ีก็คือการ dump หน้าจอท่ีกำาลังใช้งานอยู่ โดยจะเห็นไฟลเ์อกสารฉบับน้ีโชวห์ราไว้ด้วย เพราะน่ี
คือเอกสารฉบับแรกท่ีสร้างข้ึนมาภายใต้ระบบปฏิบัติการ Linux ล้วนๆ

เราคงจะไม่ล้วงลึกลงไปกับเร่ืองของ X-Windows มากกว่าน้ี เพราะระบบ GUI น้ันถูกออกแบบมา
จากแนวคิดท่ีจะให้ user สามารถส่ือสารกับคอมพิวเตอรไ์ด้ง่ายๆ อยู่แล้ว นอกจากน้ัน GUI ของ
Linux ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นมาเพ่ือ "สนองตลาด" ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากความต้ังใจเดิมของบรรดานักพัฒนา
ระบบในยุคยุคแรกๆ ... features หลายๆ อย่างของ GUI ในโลกของ Linux จึงมีความสามารถ
จำากัดจำาเข่ียอยู่แค่ระดับการใช้งานพ้ืนฐานของสำานักงานท่ัวๆ ไปเท่าน้ันเอง และยังต้องรอการพัฒนาท่ี
หลากหลายกว่าท่ีเป็นอยู่น้ีซะก่อน อิทธิฤทธ์ิด้าน GUI ของ Linux จึงจะเก่งอย่างท่ีหลายๆ คนคาดหวัง
... ดังน้ันเอง แม้ว่า GUI ของ Linux จะมีความสวยงามและ "สนองตลาด" ได้ท่ีระดับหน่ึง แต่ความ
สามารถท่ีแท้จริงของ Linux ยังอยู่ในรูปของ command line มากกว่าการส่ังงานด้วย mouse
อย่างท่ีนิยมกัน เพราะฉะน้ัน มันจึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีเราจำาเป็นต้องเรียนรู้คำาส่ังพ้ืนฐานแบบ
command line ของ Linux เอาไว้ เพ่ือจะสามารถจัดการกับเคร่ืองคอมพิวเตอรข์ องเราได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

แต่ก่อนท่ีจะกระโดดไปเล่าเร่ืองของคำาส่ังพ้ืนฐานในระบบของ Linux ผมคิดว่าเราน่าจะทบทวนเร่ืองท่ี
เล่ามาท้ังหมดอีกทีดีกว่าม้ัย ... คือว่าจริงๆ แล้วเราเพ่ิงจะจบไปแค่ 2 หัวข้อเองนะ คือเร่ืองของ
Partitions แล้วก็เร่ืองของ Bootup Sequence :-) ... เรียกว่าเพ่ิงจะผ่านเร่ืองของการติดต้ังแล้วก็
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boot ระบบข้ึนมาเท่าน้ันเองนะ การท่ีผมจะต่อไปท่ีเร่ืองของคำาส่ังพ้ืนฐานมันก็สมควรอยู่แล้ว ...
ใช่รึเปล่า?!

ในเร่ืองของ Partitions น้ัน Linux บังคับว่าอย่างน้อยต้องมี 1 partition ท่ีเรียกว่า root หรือแทน
ด้วยเคร่ืองหมาย / ... แต่โดยมากเราจะจัดการแบ่งออกเป็น /, /boot, /usr, /var, /tmp และ /home
หรือบางครั้งก็จะใมีคนแบ่งออกเป็น /usr/local เพ่ิมไว้อีกก็ได้ ท้ังน้ีเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และความปลอดภัยของระบบ

ภายใน / หรือ root partition น้ันจะต้องประกอบไปด้วย 5 directories ย่อยคือ /bin, /sbin, /dev,
/lib, และ /etc ... ถือเป็น 5 directories ท่ีไม่สามารถจัดวางไว้คนละ partition อย่างเด็ดขาด

/boot ทำาหน้าท่ีแค่เก็บรักษา boot images ของ Linux kernel ไว้เท่าน้ัน

/usr เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับติดต้ังโปรแกรมประยุกตห์รือ applications ต่างๆ ซ่ึงโดยมากแล้วในระบบการ
ติดต้ังมาตรฐาน applications ส่วนใหญ่จะติดต้ังลงไปใน /usr/local น่ันคือเหตุผลท่ีบางคนนิยมแยก
/usr/local ออกไปต่างหากอีก 1 partition

/var เป็นพ้ืนท่ีส่วนท่ีใช้เพ่ือการส่ือสารไม่ว่าจะเป็น e-mail, system log files, และ web server
รวมไปถึง cache ท่ีเกิดจากการ download ไฟลต่์างๆ ด้วย

/tmp เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับเก็บขยะประเภท temporary files ท้ังหลายของระบบ

/home คือพ้ืนท่ีใช้งานเฉพาะตัวของ user แต่ละคน ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้เก็บไฟลข้์อมูล และ config
ท่ีต้ังค่าเอาไว้แบบ customized ของ applications ต่างๆ

เม่ือติดต้ังระบบเรียบร้อยแล้ว Linux ก็จะ boot ตัวเองข้ึนมาใหม่เพ่ือให้เรา set ค่าบางอย่างอีกเล็ก
น้อยก่อนท่ีจะเข้าสู่ระบบจริงของมัน และในครั้งต่อๆ ไป การ boot ระบบของ Linux ก็จะดำาเนินไป
ตามข้ันตอนปกติของมันคือ

1. BIOS initialization
2. Boot Loader
3. Kernel initialization
4. init starts and enters desired run level by executing:

• /etc/rc.d/rc.sysinit
• /etc/rc.d/rc and /etc/rc.d/rc?.d
• /etc/rc.d/rc.local
• X Display Manager if appropriate

ในทุกข้ันตอนท่ีว่ามาน้ี ไฟลท่ี์เป็นหัวใจสำาคัญในขั้นตอนสุดท้ายของการ boot ก็คือ /etc/inittab, และ
/etc/rc.d/rc.sysinit ซึ่งจะไปเรียกใช้งาน script ท่ีช่ือว่า /etc/rc.d/rc และ /etc/rc.d/rc?.d ...
ท้ังน้ี user ยังสามารถเพ่ิมเติม script ของตัวเองไว้ใน /home ของตัวเองได้ด้วย โดย Linux จะเรียก
script ท่ีเขียนเพ่ิมเติมน้ีจากใน script ท่ีช่ือว่า /etc/rc.d/rc.local ... ให้สังเกตด้วยว่าทุกๆ script
ท่ีเอ่ยถึงน้ันจะถูกเก็บอยู่ใน directories ย่อยของ /etc ท้ังส้ิน ... และเม่ือทุกอย่างเสร็จส้ินสมบูรณแ์ล้ว
Linux ถึงจะ load ส่วนท่ีเป็น graphic ของมันท่ีเรียกว่า X-Windows ข้ึนมา ขึ้นอยู่กับว่าเราเลือก
ใช้ run level ไหน
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พ้ืนฐานการใช้งานท่ัวๆ ไปของ Linux

หลังจากท่ีเราทำาการติดต้ัง Linux เรียบร้อยแล้ว เคร่ืองก็จะถูก boot กลับข้ึนมาใหม่และจะมาหยุดให้
เราเติมช่ือของ user และรหัสผ่าน หรือ password เพ่ือจะเข้าไปใช้งานระบบ ... โดยปกติน้ัน เราจะ
ถูกบังคับให้ต้องบันทึก password ของ root  กันต้ังแต่ระหว่างการติดต้ังอยู่แล้ว (ช่ือว่า root น้ีเป็น
user's name พิเศษท่ีไม่สามารถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ในระบบของ Linux จะถือว่าเป็น
super-user หรือ system admin) ... และหลังจากการติดต้ังครั้งแรก เราก็จะมีโอกาสเพ่ิมเติมช่ือ
user อ่ืนท่ีไม่ใช่ root อีกอย่างน้อย 1 ช่ือ ... เพราะฉะน้ันผมก็จะไม่เร่ิมจากการเพ่ิมช่ือ user เหมือน
กับตำาราอื่นๆ เพราะการเพ่ิมช่ือให้กับ user น้ันผมถือว่าเป็นธุระของ admin หรือ root ซ่ึงจะมีคำาส่ัง
อื่นๆ และส่วนประกอบอ่ืนอีกหลายตัวท่ีต้องพูดถึง ก็เลยจะเก็บรวบยอดไปเล่าทีหลังดีกว่า

ตอนน้ี ผมจะสมมุติว่าพวกเราเข้ามาสู่ตัวระบบเรียบร้อยแล้ว ...

ปกติหลังจากท่ี login เข้าไปในหน้า graphic ของ Linux มันก็จะโล้นๆ เกล้ียงๆ กับมี icons อยู่ซัก
3-4 icons มีแถบเมนูท่ีอาจจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ... ตรงน้ีไป
หาทดลองกันเอาเองแล้วกัน ทดลองจับ mouse แล้ว click ไป click มา เด๋ียวก็คุ้นไปเองแหละ ...
ซ่ึงในกรณีของ user ท่ัวๆ ไปเขาก็เร่ิมใช้งานกันดุ่ยๆ จากตรงน้ีเลย ไม่ต้องเรียนรู้อะไรอีก มีเมนูแค่ไหน
มี icons อะไรก็ "ถู่ซ่ี" กันไปแค่น้ัน (คำาว่า "ถู่ซ่ี" คือการออกเสียงท่ีถูกต้อง แต่คนไทยชอบทำาเป็นมีเสน่ห์จากการ
ออกเสียงไม่ชัดว่า "ทู่ซ้ี" ท้ังๆ ท่ีระบบอักขระของเราสามารถเลียนเสียงได้สมบูรณ์อยู่แล้ว)

ส่วนประดาสาวก "ลัทธิมือคัน" ให้ไป click ตรง icon ท่ีมีคำาอธิบายว่า Terminal ในแถบ Menu
Bar หรือหาก Linux ตัวท่ีติดต้ังน้ันไม่ยอมสร้าง icon น้ีไว้ให้ ก็ให้ไปท่ีเมนู System Tools แล้ว
เลือกตัวท่ีมีคำาอธิบายว่า Terminal ก็ได้ ... แล้วก็จะมี window ขนาดกลางๆ ปรากฏข้ึนมาอย่างท่ี
เห็นในรูป ... แต่ถ้าชอบแบบ pure text เลยนะ ให้กด Ctrl-Alt-<Function Key> ... โดยสามารถ
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เลือกกดได้ต้ังแต่ F1 จนถึง F6 ... ส่วน F7 จะเป็นหน้าจอท่ีระบบจองเอาไว้เป็น graphic mode
โดยเฉพาะ (ไม่ได้ dump หน้าจอท่ีเป็น pure text ไว้ให้นะ เพราะดูเหมือนจะทำาไม่ได้)

ท่ีต้องพาออกมาดูในส่วนท่ีเป็น Terminal หรือ Text Mode ของ Linux ก็เพราะตรงส่วนน้ีถึงจะมี
อะไรให้เรียนรู้เยอะกว่า แล้วก็ถ้าไม่ลืมกันน่ะนะ ผมก็เคยต้ังข้อสังเกตไว้ว่า Linux น้ันมีพ้ืนเพด้ังเดิม
มาจาก command line เพียง mode เดียว และพัฒนาส่วนท่ีเป็น graphic ข้ึนมาสนองความต้อง
การของตลาดเท่าน้ัน โดยความสามารถท่ีมีท้ังหมดยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็น graphic interfaced
อย่างสมบูรณเ์ท่าท่ีควร ... ดังน้ัน graphic mode ของ Linux ก็สนองความต้องการของ user ไป
ได้กลุ่มหน่ึง (ประมาณ 70%-80% ของคอมพิวเตอรใ์นสำานักงานท่ัวๆ ไปเท่าน้ัน) แต่ก็ยังขาดๆ เกินๆ
สำาหรับ user อีกกลุ่มหน่ึงท่ีอยู่ในหน้าท่ีของ admin กับการใช้งานแบบเฉพาะกิจเฉพาะทางบางจำาพวก
หรือพวกบ้า software ประเภทท่ีชอบมีให้ครบทุกตระกูลแต่ไม่เคยใช้งานจริงหลากหลายขนาดน้ัน
(อย่างใน Microsoft Windows ท่ีเคร่ืองของผม เป็นต้น)

คำาส่ังพ้ืนฐานจริงๆ ท่ีไม่มีทางเล่ียงเลยก็คือ การขอดูรายช่ือของไฟล์, การ copy

ไฟล์, การสร้างไฟล์, การลบไฟล์, แล้วก็คำาส่ังท่ีเก่ียวกับ directory ต่างๆ ... ซ่ึง
ในโลกของ Microsoft Windows เขาก็พยายามทำาเป็นลืมๆ จนไม่ยอมพูดถึงกันอีกแล้ว เพราะมัวแต่
ไปใช้งานแบบ graphic ท่ีอุ้ยอ้ายกว่าในหลายๆ ลักษณะของงาน ... เพราะฉะน้ันผมก็จะไม่ต้องไป
เปรียบเทียบกับอดีตอย่าง DOS ว่าเป็นยังไงมายังไงอีกหรือว่าเคยมีการใช้คำาส่ังแบบไหน ... เราจะว่า
กันเฉพาะ command line ของ Linux เพียง OS เดียวไปเลยดีกว่า

เอาล่ะนะ ... คำาส่ังแรกก็คือ ls (แอล-เอส ท่ีเป็นตัวพิมพเ์ล็กนะ)

ls น่ีคือคำาส่ังเพ่ือขอดูรายช่ือของไฟลท่ี์อยู่ใน directory ต่างๆ ปกติก็จะเรียกใช้แค่ ls เฉยๆ แต่
หากต้องการเห็นรายละเอียดของไฟลต่์างๆ ด้วยก็จะเติม parameter ต่อท้ายเล็กน้อยคือ -l
(ขีด-แอล)

ในรูปท่ีเห็นน่ันก็คือผลลัพธข์องวิธีส่ัง ls กับ ls -l ... คร้ังแรกจะเห็นแต่ช่ือไฟลเ์ รียงไปตาม
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แนวขวาง แต่พอส่ังด้วย ls -l มันก็จะเรียงช่ือไฟลล์ งมาทางแนวต้ัง พร้อมๆ กับแสดงราย
ละเอียดต่างๆ ของไฟลเ์ช่นว่าใครเป็นเจ้าของ , ขนาดก่ี bites, ถูกสร้างขึ้นมาเม่ือไหร่เอาไว้
ด้วย ... เราจะข้ามรายละเอียดพวกน้ีไปก่อนนะ เด๋ียวจะมีเร่ืองเล่าอีกเยอะ

cp คือคำาส่ังท่ีใช้ในการคัดลอก หรือ copy ไฟล ์ รูปแบบในการใช้หรือ syntax ของมันก็ง่ายๆ
แค่ว่า cp <source> <target> ... อ่านกันง่ายๆ แบบไทยๆ ว่า "ก็อปปี้จากไหนไปไหน"
เท่าน้ันเอง ... เช่นสมมุติว่าจะ copy ไฟลช่ื์อว่า ZhuqiDOX-II.sxw ไปเป็น ZqDX2.sxw
เราก็ส่ังอย่างน้ีครับ ...

cp  ZhuqiDOX-II.sxw  ZqDX2.sxw

อย่างน้ีเป็นต้น หลังจากกด <Enter> เราก็จะได้ไฟล ์2 ตัวท่ีเหมือนกันแต่ใช้ช่ือแตกต่างกัน

rm คือคำาส่ังท่ีใช้เพ่ือการลบไฟล ์ ปกติก็จะใช้แค่ rm <ช่ือไฟล์> ... ซ่ึงการจะใช้งานคำาส่ังน้ีต้อง
ระมัดระวังซักหน่อย เพราะว่าระบบปกติของ Linux น้ัน การลบไฟลใ์น text mode คือการ
ลบจริง ไม่ใช่แค่เอาใส่ใน trash แบบท่ีเห็นใน graphic mode ซึ่งเรายังมีโอกาสกู้คืนกลับ
มาได้บ้าง (ถ้าจะให้ text mode มี feature คล้ายๆ อย่างน้ีต้องมีการกำาหนดค่าบางอย่าง
ไว้ต่างหาก

ในกรณีของการสร้างไฟลน์ ั้น หากไม่มีการใช้ software อย่างอ่ืนเข้ามาปะปนเลย มันก็จะเป็นการ
สร้าง text file ธรรมดาเท่าน้ัน ซ่ึงจริงๆ แล้ว Linux ก็จะมีคำาส่ังในการสร้างไฟลเ์ล็กๆ ประเภท line
editor อยู่บ้างเหมือนกัน แต่ผมจำาช่ือไม่ได้แล้วล่ะ เพราะส่วนใหญ่ของการสร้าง text file ในโลกของ
Linux น้ัน เขาจะใช้อภิมหาอมตะนิระนดรก์าลอย่าง vi เพียงหน่ึงเดียวเท่าน้ันเอง

การสร้างแค่ text file อาจจะฟังดูเป็นเร่ืองบ้าๆ บอๆ สำาหรับคนท่ีเติบโตมากับ software เถ่ือนท่ี
สามารถสร้างงานได้สารพัดชนิดด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอรป์ ระจำาตัว ... แต่สำาหรับ Linux ท่ีเป็นอีกโลก
ของเหล่าโปรแกรมเมอรห์รือ developers แล้วน้ัน แค่ text file ธรรมดาๆ ท่ีผูกโยงกันไว้ด้วย
ไวยากรณท์างโปรแกรมคอมพิวเตอรภ์าษาใดภาษาหน่ึง ก็อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธท์ ี่ user ธรรมดาๆ
อย่างเราๆ ไม่มีทางเข้าใจได้เลย

สำาหรับ vi ท่ีเป็น text editor ยอดนิยมของชาว Linuxian น้ัน ผมคิดว่าจะไม่เล่าไว้เลยดีกว่า เพราะ
รายละเอียดเยอะขนาดท่ีสามารถเขียนเป็นตำาราต่างหากได้เล่มหน่ึงเลยทีเดียว ประกอบในระบบปกติ
ท่ีติดต้ัง Linux ไว้แล้วน้ัน จะมีคำาส่ัง vimtutor เอาไว้เรียนรู้และฝึกหัด vi อยู่แล้วด้วย ... แล้วก็ท่ี
สำาคัญสุดๆ เลยนะ ... vimtutor ท่ีว่าน้ันเป็นแค่ text file ธรรมดาๆ ท่ีผูกโยงกันไว้ด้วยไวยากรณ์
พิเศษชนิดหน่ึงท่ีเรียกว่า shell script ... หน่ึงในอานุภาพท่ีร้ายกาจท่ีสุดของ Linux เลยทีเดียว

mv เล่าเ ร่ืองคำา ส่ังพ้ืนฐานต่อ ... mv เป็นคำาส่ังเ พ่ือใช้ในการ  "ย้ายไฟล์ " ให้ไปเก็บไว้ใน
directory อ่ืน หรืออาจจะเป็น "ช่ืออ่ืน" ก็ได้ ... อย่าลืมว่า Linux จัดการทุกเร่ืองอยู่บนพ้ืนฐานของ
filesystems เท่าน้ัน คือมองทุกๆ องคป์ระกอบเป็น "ไฟล์" ไปหมด ... รูปแบบของคำาส่ัง mv ท่ี
เป็น mv <source> < target> น้ัน หากเรากำาหนด <target> ให้เป็นเพียงช่ือไฟลอี์กช่ือหน่ึง
Linux ก็จะถือว่าเป็นการ "เปล่ียนช่ือ" แล้วก็จัดเก็บไฟลน้ั์นๆ ไว้ท่ี directory เดิม ... แต่หาก
<target> มีการกำาหนดให้มีช่ือของ directory กำากับไว้พร้อมกับช่ือไฟล ์ Linux ก็จะถือว่าเป็นการ
ย้ายท่ีเก็บไฟล ์ส่วนว่าจะเป็นช่ือเดิมหรือไม่ก็ช้ึนอยู่กับการกำาหนดของเราอีกเช่นกัน
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คำาส่ังพ้ืนๆ ท่ีเก่ียวกับไฟลข์อง Linux ก็จะมีกันแค่ 4 คำาส่ังน้ีเป็นหลักเท่าน้ันแหละครับ ทีน้ีเราก็มาถึง
เร่ืองของ directory กันม่ัง

mkdir ใช้ในการสร้าง directory ใหม่ วิธีใช้ก็แค่ส่ัง mkdir <ช่ือ directory>

rmdir ใช้ในการลบ directory ใด directory หน่ึง รูปแบบคำาส่ังก็จะคล้ายๆ กับตอนท่ี
สร้างคือ rmdir <ช่ือ directory> ... แต่หาก directory น้ันๆ มีไฟลห์ รือ
sub-directory อยู่ด้วย เราก็จะต้องไล่ลบไฟลห์ รือ sub-directory ย่อยๆ ท้ัง
หมดออกไปก่อน จึงจะสามารถลบ directory ระดับบนสุดออกไปได้ ... ซ่ึงเป็นวิธี
การท่ีโบรำ่าโบราณแต่ก็ปลอดภัยดี แต่สำาหรับคนท่ีชอบทำาอะไรๆ ให้รวบรัด เราจะ
ใช้คำาส่ังว่า rm -rf <ช่ือ directory> แทน ซึ่งจะลบท้ังไฟลใ์น directory น้ันๆ
รวมท้ังตัว directory ท่ีระบุออกไปท้ังหมดพร้อมๆ กัน ... แล้วก็อย่าลืมว่ามันกู้คืน
ไม่ได้นะ โปรดใช้อย่างระมัดระวังสุดๆ โดยเฉพาะ rm -rf * จะรุนแรงขนาดทำาให้
ทุกอย่างพังพินาศได้ในเวลาเพียงพริบตาเท่านั้นเอง

cd ใช้ในการย้ายตำาแหน่งของการปฏิบัติงานของเราไปยัง directory ต่างๆ ของระบบ
คำาส่ังก็ไม่มีอะไรมาก ก็แค่ cd <ช่ือ directory> เท่าน้ันครับ

ถือว่าทบทวนความจำากันตรงน้ีนิดหน่ึง สำาหรับเคร่ืองหมายท่ีใช้ขั้นระหว่างช่ือไฟลก์ ับช่ือ directory
ในระบบของ Linux ... เขาใช้เคร่ืองหมาย slash ( / ) เป็นตัวขั้นนะครับ ตัวอย่างเช่น
/home /viruch /dosemu  หรือ
/usr /share /wallpapers /ZhuqiFract .bmp อย่างน้ีเป็นต้น

ดังน้ัน เวลาจะ cd ไปไหนต่อไหน หรือจะระบุช่ือไฟลอ์ะไรตรงไหนของระบบ ก็ต้อง key ให้มันครบๆ
และสะกดอย่างถูกต้องพร้อมกับต้องใช้ตัวพิมพใ์ หญ่ -พิมพเ์ล็กให้แม่นยำาเสมอด้วย ... ตรงน้ีของแทรกช่ือ
directory พิเศษไว้ 3 ตัวด้วยครับ

. (จุดเดียว) จะหมายถึง current directory ท่ีเราทำางานอยู่

.. (2 จุด) จะหมายถึง parent directory ของ directory ปัจจุบันของเรา
~ (เคร่ืองหมาย tile) หมายถึง home directory ของ user น้ันๆ ท่ีใช้งานระบบอยู่

ตัวสุดท้ายท่ีถือว่าพ้ืนๆ และจำาเป็นพอสมควรก็คือ exit ท่ีเราเอาไว้ออกจาก Terminal หรือคำาส่ัง
logout ในกรณีท่ีเรากระโดดออกไปท่ี text mode จริงๆ ด้วยการกด Ctrl-Alt-<Fn-Key> ต้ังแต่
แรกเลย ... เพราะผมนึกอยากจะหยุดตรงน้ีก่อนแล้วล่ะ :-)

คำาส่ังพ้ืนฐานมากๆ กลุ่มน้ี ก็คือส่ิงท่ี user ทุกคนต้องรู้ก่อนท่ีจะเร่ิมออกทัวรใ์นระบบ filesystems
ของ Linux ในตอนต่อๆ ไปครับ คนท่ีคุ้นเคยกับคอมพิวเตอรม์ านานโดยเฉพาะกับ MS-DOS ท่ีมี
คำาส่ังคล้ายๆ จนเกือบจะเหมือนกันเลยน้ัน อาจจะรู้สึกว่าคำาส่ังเหล่าน้ีไม่คู่ควรกับการเปลืองกระดาษ ...
แต่สำาหรับคนท่ีแทบจะคล่ังใจตายเวลาเห็น prompt กระพริบๆ อยู่ตรงหน้าจอน้ัน ... ช่วยกันจำาไว้
หน่อยก็จะดีนะครับ เพราะผมคิดว่าถึงเวลาออกทัวรกั์นจริงๆ แล้วล่ะ :-)
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ประถมบทของ Linux

อยากจะบอกว่าท่ีเล่าไปเม่ือไม่ก่ีคำาส่ังท่ีผ่านมาน้ัน ผมถือว่าเป็นความรู้ในระดับ "อนุบาล" เท่าน้ันเอง
แบบเดียวกับท่ีเด็กๆ ต้องรู้วิธีช่วยเหลือตัวเองข้ันพ้ืนฐานไว้บ้างก่อนท่ีจะเร่ิมก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษา
จริงๆ ... หลังจากน้ัน เด็กๆ ก็จะเร่ิมงงกับส่ิงท่ีผ่านเข้ามาในชีวิตของตัวเองง่ายข้ึนเร่ือยๆ :-)

"การงง" เปน็อำกำรทีด่แีละมีประโยชน์ตอ่ระบบกำรเรียนรู้ของมนษุย์เปน็อย่ำงมำก เพรำะขณะที่
เรำเริ่มงงนั้น จะหมำยถึงกลไกในสมองเริ่มทีจ่ะตอบสนองตอ่สิง่เร้ำภำยนอก และมีกำรประมวลผล
เพื่อแยกแยะระหว่ำงสิ่งที่รู้แล้วกับสิ่งที่ยังไม่รู้ สมองจะพยายามหาจุดต่อรอยเช่ือมเพ่ือสังเคราะห์
ประสบการณต่์างๆ เหล่าน้ันเข้าด้วยกัน อันจะนำาไปสู่การเกิดขึ้นขององคค์วามรู้ใหม่ๆ ... ย่ิงเด็กๆ
เกิดอำกำรงงได้ง่ำยเท่ำไหร่ ก็จะย่ิงมโีอกำสเรยีนรู้ได้มำกข้นึเท่ำน้ัน ... ถ้าบังเอิญมันไม่ท้อ
แท้ส้ินหวังไปซะก่อนนะ :-)

เอาล่ะนะ ... เพ่ือท่ีจะให้พวกเรางงกันได้อย่างอิสระ ผมขอแนะนำาให้ใช้คำาส่ัง man <ช่ือคำำ ส่ัง>

คำาส่ัง man ย่อมาจากคำาว่า manual มีเอาไว้เพ่ือเปิดอ่านคู่มือ หรือเพ่ือเรียนรู้วิธีใช้คำาส่ังต่างๆ
เกือบจะท้ังหมดของ Linux เลยก็ว่าได้ ก็ไปทดลองเปิดคู่มือของคำาส่ังระดับอนุบาลท่ีเล่าไปแล้วน่ันดู
แล้วกัน เพราะมันมี options หรือ parameters ให้เลือกใช้ได้อีกเยอะมาก ท้ังยังสามารถเอา
options เหล่านั้นมาผสมผเสกันได้อีกต่างหาก ... เวลาจะออกจาก man ก็ให้กด q เพ่ือกลับออกมาท่ี
system prompt ตามเดิม ... ไปลองกันเองนะ ...

ทีน้ี ... ผมจะย้อนกลับไปท่ีคำาส่ัง ls -l

เวลาท่ีเราใช้คำาส่ังน้ี Linux ก็จะตอบสนองด้วยการแสดงรายช่ือของไฟลพ์ร้อมรายละเอียดประกอบ
ออกมาเต็มไปหมด โดยในแต่ละบรรทัดท่ีเห็น ก็จะเป็นรายละเอียดของไฟลเ์ พียง 1 ไฟลเ์ ท่าน้ัน ...
อะไรถึงจะต้องมากมายกันขนาดน้ัน?

- rw-r—-r-- 1 root root 325 Oct 16 07:21 auto.master

d rwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 24 04:57 autopackage

l rwxrwxrwx 1 root root 22 Jan 18 04:43 grub.config

1 2 3 4 5 6 7 8

ยกตัวอย่างมาให้ดู 3 ไฟลแ์ ล้วกัน ผมระบาย shade กับระบุตัวเลขกำากับเป็นแถบๆ เอาไว้นะ จะได้
เล่าได้ถนัดๆ หน่อย

column 1 เป็นตัวแสดงคุณสมบัติของไฟลน้ั์นๆ ว่าเป็น file (-) , directory (d) , link (l) ,
หรืออาจจะเป็น block device (b) ... column 1 น้ีเป็นอักษรตัวเดียวและมักจะ
เขียนติดกันพรึดกับ column 2 ไปเลย ไม่ได้เว้นห่างๆ อย่างในตัวอย่างน้ี

column 2 เป็นส่วนท่ีแสดง permission ของไฟลน้ั์นๆ ... ตรงส่วนน้ีประกอบด้วยอักษร 3
ชุดท่ีเหมือนๆ กัน โดยแต่ละชุดก็จะมีอักษรได้  3 ตัวคือ r w และ x ... คือ
rwxrwxrwx ... แต่อาจจะมีการเปิดๆ ปิดๆ สิทธ์ิเหล่าน้ีสลับไปสลับมาดังท่ีเห็นใน
ตัวอย่างข้างบนน่ัน
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ชุดแรกเป็นส่วนของ user หรือเจ้าของไฟล์ , ชุดถัดมาตรงกลางเป็นของ user's group
หรือผู้ใช้อ่ืนๆ ท่ีอยู่ใน group เดียวกับเจ้าของไฟล์, ชุดหลังสุดด้านขวาก็จะเป็นเร่ือง
ของ other user หรือผู้ใช้อื่นๆ ท่ีไม่ใช่เจ้าของไฟล ์ท้ังยังไม่ได้อยู่ใน group เดียว
กับเจ้าของไฟลอี์กต่างหาก

r ท่ีเห็นน้ันย่อมาจาก read หมายถึงสิทธ์ิในการ "อ่าน" ไฟลน้ั์นๆ หรือ "เปิด" ไฟลน์ ั้นๆ
ออกมาดูเน้ือหาข้างใน หรืออาจจะส่ังให้อ่านไปออกท่ีเคร่ืองพิมพ ์อย่างน้ีเป็นต้น

w ย่อมาจาก write หมายถึงสิทธ์ิในการ "เขียน" ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพ่ิมเติมหรือลบบาง
ส่ิงบางอย่างออก รวมท้ังการส่ังลบท้ิงไปท้ังไฟล์

x ย่อมาจาก execute หมายถึงการส่ังให้ไฟลน้ั์นๆ ปฏิบัติงานตามโปรแกรมท่ีถูกกำาหนด
เอาไว้ภายในตัวของมัน ... ตรงน้ีจะแตกต่างจากโลกของ Microsoft Windows
หรือ MS-DOS ท่ีความสามารถในการ execute ไฟลใ์ดไฟลห์น่ึงน้ัน มักจะผูก
ติดอยู่กับการกำาหนดช่ือให้กับไฟลเ์สมอเช่นต้องเป็น .com .exe หรือตัวอื่นๆ ท่ี
กำาหนดไว้อย่างตายตัวด้วย OS ... แต่ในโลกของ Linux จะกำาหนดผ่านระบบ
permission ของไฟลแ์ทน จึงหมายความว่าไฟลใ์ดๆ ก็ตามแม้ว่าจะเป็นโปรแกรม
ท่ีเขียนเอาไว้อย่างถูกต้อง แต่หากไม่ได้รับการกำาหนดสิทธ์ิให้สามารถ execute
ไฟลน้ั์นๆ เราก็จะไม่สามารถ load ข้ึนมาสู่การปฏิบัติงานใดๆ ได้เลย

มาดูไฟลใ์ นตัวอย่างกันหน่อย ไฟลแ์รกท่ีช่ือว่า auto.master น้ันมีข้อมูลท่ีกำาหนดไว้เป็น -
rw - - r - - r - - หมายความว่ามันเป็น "ไฟลธ์ รรมดา" ท่ีสามารถอ่านและเขียนได้โดย
เจ้าของไฟล ์แต่จะอ่านได้เพียงอย่างเดียวสำาหรับคนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะอยู่ group เดียว
กับเจ้าของไฟลห์รือไม่ก็ตาม ... ข้ามไปตัวท่ี 3 ก่อน มันมีข้อมูลท่ีกำาหนดไว้เป็น
lrwxrwxrwx หมายความว่ามันเป็นเพียง link ไม่ใช่เป็นตัวไฟลจ์ริงๆ และ
กำาหนดให้ทุกๆ user ของระบบสามารถ "อ่าน" , “เขียน" , หรือ execute ให้มัน
ปฏิบัติงานได้ เพราะเปิดสิทธ์ิเอาไว้เต็มท้ัง 3 ชุด

ไฟลตั์วอย่างท่ี  2 น้ันเป็น directory เพราะมี  bit  แรกของชุดข้อมูลเป็นตัว d โดยมี
permission เป็น drwxr-xr-x ซึ่ง permission ของ directory จะเพ้ียนไป
จากของไฟลบ้์างเล็กน้อย เพราะ r จะหมายถึงมีสิทธ์ิมองเห็นช่ือของ directory น้ี
และ w จะหมายถึงมีสิทธ์ิในการเพ่ิมไฟลห์ รือลบไฟลอ์ อกจาก directory น้ี ใน
ขณะท่ี x จะหมายถึง access หรือสิทธ์ิในการเข้าไปเห็นส่ิงท่ีถูกจัดเก็บเอาไว้ภายใน
directory น้ีเท่าน้ัน ... แต่ท้ังหมดน้ันก็ยังคาบเก่ียวกับ permission แบบไฟลด้์วย
เหมือนกัน เช่น directory ท่ี มี permission เป็น dr-xr-xr-x จะกลายเป็น
directory ท่ีไม่มีใครสามารถเอามันออกไปจากระบบ เพราะการลบไฟลห์น่ึงๆ จะ
ต้องมีสิทธ์ิ w อยู่ใน permission น้ันเสมอ หรือ directory ท่ีมี permission
เป็น d - -x - -x - - x ก็จะกลายเป็น directory ท่ี user สามารถเข้าไปได้ แต่จะไม่
เห็นไฟลห์รืออะไรอ่ืนใดข้างในเลย เพราะไม่มีสิทธ์ิในการ read ท่ีจะต้องกำาหนดเอา
ไว้ต้ังแต่ระดับ directory ด้วยเสมอ ... หรือแม้แต่สิทธ์ิ w ท่ีสามารถเขียนหรือลบ
ไฟลก็์เหมือนกัน หากไม่ได้รับอนุญาตต้ังแต่ระดับ directory แล้ว user หน่ึงๆ ก็
จะไม่สามารถลบไฟลใ์ ดๆ ออกจาก directory น้ันๆ เลย ไม่ว่า user น้ันจะมีสิทธ์ิ
ในระดับไฟลม์ ากแค่ไหนก็ตาม :-) ... มึนดีม้ัยล่ะ?

column 3 เป็นจำานวนนับของ hard link ท่ีช่ือของไฟลน้ั์นๆ มีอยู่ในระบบ (เร่ือง link จะเอาไว้
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เล่าทีหลังครับ)

column 4 ช่ือเจ้าของไฟล ์ ... การเป็นเจ้าของไฟลจ์ะหมายถึงสิทธ์ิในการกำาหนด permission
ให้กับไฟลน้ั์นๆ ด้วยคำาส่ัง chmod ได้

column 5 ช่ือ group ของเจ้าของไฟล ์หรือ group ท่ีต้องการให้เก่ียวข้องกับไฟลน้ั์น

column 6 ขนาดของไฟลท่ี์คำานวณเป็น bites

column 7 วันท่ีและเวลาท่ีไฟลน้ั์นๆ ถูกสร้างขึ้น หรือหมายถึงวันท่ีสุดท้ายท่ีไฟลน้ั์นถูกแก้ไข

column 8 ช่ือของไฟล ์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ตัวพิมพเ์ล็ก เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช้เรียกหา
เน่ืองจากระบบการเรียกช่ือไฟลข์ อง Linux น้ันจะเป็นพวก case sensitive คือ
ไฟลท่ี์ช่ือว่า ZHUQ, zhuq, Zhuq, ZHuq, ฯ จะหมายถึงคนละไฟลไ์ ปเลยในโลก
ของ Linux :-) เพราะฉะน้ันพึงระมัดระวังในการต้ังช่ือไฟล ์ เพราะอาการแบบน้ีอาจ
จะทำาให้ Microsoft Windows กลายเป็นบ้าไปได้ง่ายๆ หากจะมีการ share
ไฟลใ์ห้ใช้งานร่วมกัน

ไหนๆ ก็ลากมาจนถึงเร่ือง permission bits กันแล้ว เพราะฉะน้ันผมก็จะเล่าต่อท่ีเร่ืองน้ีไปเลยก่อนท่ี
จะพูดถึงเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป คำาส่ังท่ีเก่ียวกับ permission bits ก็คือ chmod

chmod เป็นคำาส่ังท่ีมี options ได้หลายรูปแบบ แต่แบบท่ีนิยมใช้มากท่ีสุดก็คือแบบท่ีใช้ตัวเลขใน
การกำาหนด permission เพราะ key กันน้อยๆ และรวดเร็ว แต่ก็อาจจะเข้าใจยากกว่าแบบท่ีกำาหนด
ด้วยตัวอักษรตรงๆ ... ท้ังน้ีก็ข้ึนอยู่กับแต่ละสถานการณด้์วย เพราะมันจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไป

วิธีการกำาหนดเป็นตัวเลขคือ r = 4, w = 2, x = 1 ... ก็เลยทำาให้ rwx = 7, rw- = 6, r-x = 5

ตัวอย่างเช่น ถ้าจะกำาหนด permission ให้เป็น rwxr-xr-x  เราก็จะส่ังว่า

chmod 755 <ช่ือไฟล์/ช่ือ directory> แทนท่ีจะส่ังว่า

chmod u=rwx,g=rx,o=rx <ช่ือไฟล์/ช่ือ directory> หรือ

chmod u+r+w+x,g+r+x,o+r+x <ช่ือไฟล์/ช่ือ directory>

อย่างน้ีเป็นต้น :-) ลองดูความรุ่มร่ามของคำาส่ังกันเอาเอง ... แต่ทำาไม r=4, w=2, x=1 น้ันมันเป็น
เร่ืองของการแปลงค่าเลขฐานสองครับ ท้ัง r, w, x น้ันหากเปิดสิทธ์ิให้ก็หมายถึง 1 แต่หากปิดไว้ก็
หมายถึง 0 ดังน้ัน rwx หากเขียนเป็นเลขฐานสองก็คือ 111 เม่ือแปลงกลับมาเป็นเลขฐานสิบจะมีค่า
อย่างน้ีครับ หลักแรกมีค่าเท่ากับ 20=1 หลักท่ีสองมีค่าเท่ากับ 21=2 และหลักท่ีสามมีค่าเท่ากับ 22=4
อย่างน้ีเองแหละครับ เวลากำาหนด permission เป็น rwx จึงมีค่าเท่ากับ 4+2+1=7 น่ันเอง

ก็คงต้องน่ังน่ิงๆ แล้วทำาความเข้าใจกันหน่อยล่ะครับ หรืออาจจะเปิดดูวิธีใช้คำาส่ัง chmod ด้วยการ
เรียก man chmod ดูก็ได้  เน่ืองจาก Linux เป็นระบบแบบ multi-users และการกำาหนด
permission ก็เป็นงานเบ้ือต้นของระบบ security ซะด้วย เพ่ือท่ีจะไม่ให้ user ซ้ีซั้วไปเขียนหรือไป
ลบไฟลท่ี์เจ้าของงานเขาไม่ยินยอมพร้อมใจ

นอกจาก permission แบบพ้ืนๆ น้ีแล้ว Linux ยังมี bit ท่ีซ่อนไว้อีก 1 bit เรียกว่า sticky bit ซ่ึง
จะสลับซับซ้อนกว่า และผมคิดว่าไม่อยากเล่าด้วยตัวอักษรเพราะมันอธิบายด้วยปากเปล่าจะง่ายกว่า
และจริงๆ ก็ยังมีเร่ืองของ attribute ของไฟลท่ี์ไม่ค่อยจะมีใครพูดถึง เพราะ Linux ท่ีเติบโตมากับโลก
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แบบ community หรือ communist น้ัน อาจจะไม่ค่อยพะวักพะวงกับเร่ืองของการป้องกันความรั่ว
ไหลหรือเร่ืองจุกๆ จิกๆ ใน "โลกแบบทุนนิยม" เท่าท่ีควร ท้ังๆ ท่ีมีการกำาหนดรายละเอียดบางอย่างเอา
ไว้แล้วต้ังแต่ในระดับของ kernel ด้วยซำ้าไป ... ผมเองก็เคยเห็นแค่ผ่านๆ และยังอยากจะหาเอกสาร
เก่ียวกับเร่ืองพวกน้ีมาศึกษาเพ่ิมเติม เพราะลำาพัง permission แค่ 9 bit เท่าท่ีเห็นน้ี ยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการจริงในโลกของ network หรอกครับ!!

ถัดจากเร่ืองของ permission ก็จะมาถึงเร่ืองของ user's name กับ user's group ซ่ึงตำารา Linux
ส่วนใหญ่จะจับมันไปอยู่ท่อนแรกๆ ด้วยซำ้าไป ท้ังๆ ท่ีมันเป็นงานของ admin หรือ root ไม่ใช่ธุระของ
user ท่ัวๆ ไป ... ในความรู้สึกของผมเองนะ คำาส่ังในการเพ่ิมหรือลดหรือการ
บริหารระบบ user น้ันต้องเอาบทสุดท้ายเลยครับ :-) เพราะหากว่าตัวเราเองยังไม่รู้จะ
ทำาอะไรอย่างอ่ืนต่อ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมี user ท่ีไหนท่ีเขาจะยอมมาใช้เคร่ืองของเรา? แล้วถ้า
user น้ันๆ เกิดมีปัญหาข้ึนมาจริงๆ เราเองท่ีทะล่ึงติดต้ังระบบอย่างงูๆ ปลาๆ น้ี ยังจะไปช่วยแก้ปัญหา
หรือทำาอะไรให้กับเขาได้บ้าง? ... อย่ากระน้ันเลย ... ผมยังไม่อยากเล่าเร่ืองของการเพ่ิมหรือลดหรือ
การบริหารระบบ user ในตอนน้ีหรอก !!..

ยังไงซะเราก็เป็นคนท่ีติดต้ังระบบท้ังหมดด้วยตัวเองเองมาต้ังแต่แรก ดังน้ันก็เป็นเราเองอีกน่ันแหละท่ี
เป็นผู้กำาหนด password ของ root หรือ admin ของเคร่ืองท่ีเราจัดการอยู่ เราจึงควรจะสนใจราย
ละเอียดในหน้าท่ีของ root ก่อนท่ีจะไปสนใจว่าใครจะเข้ามาใช้งานในระบบของเราเวลาน้ี ... เพราะง้ัน
ผมก็เลยจะย้อนกลับไปให้ไกลกว่า ls -l อีกซักหน่อย ... ย้อนกลับไปถึงตอนท่ีติดต้ังระบบกันเลย
...

จำาได้ม้ัยว่าผมบอกไว้ยังไงตอนท่ีเร่ิมติดต้ังระบบ ... เราอาจจะกำาหนด mount point มันโดดๆ ไป
เลยแค่จุดเดียวก็คือ / หรือ root filesystem จากน้ันก็เลือก packages ท่ีเราต้องการให้หนำาใจ
แล้วก็รอการติดต้ังท้ังหมดประมาณ 1 ช่ัวโมง ... น่ันคือการลงทุนเวลา 1 ช่ัวโมงท่ีเราจะได้เรียนรู้อะไร
บางอย่างท่ีสำาคัญของ Linux ตัวท่ีเราเลือก ...

เอาล่ะ !! .. ออกไปท่ี Terminal อีกคร้ัง แล้วเรียกใช้คำาส่ังน้ีครับ

df -hT แล้วกด <Enter> ลงไป เคร่ืองท่ีผมใช้งานอยู่ มันจะแสดงอย่างน้ี ...

Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda4 ext3 9.3G 5.3G 3.6G 60% /
/dev/hda3 ext3 97M 14M 79M 15% /boot
none tmpfs 379M 0 379M 0% /dev/shm

จะเห็นว่า เคร่ืองท่ีผมใช้งานอยู่น้ันมันแบ่ง partitions ไว้แค่ 2 partitions เท่าน้ันคือ / กับ /boot ...
อันน้ีเน่ืองจากข้อจำากัดบางอย่างในตอนท่ีติดต้ัง เพราะมันเป็นเคร่ือง multi-platform ท่ีลงคู่กันกับ
Microsoft Windows ซ่ึงแยก partitions ไว้ค่อนข้างจากมากแล้วก่อนท่ีจะลง Linux ... เอ้า! ..
เราดูกันแค่เห็นๆ น่ีแหละ

พ้ืนท่ีของ Root Filesystems หรือ / น้ันผมแบ่งเอาไว้แค่ 9.3GB และถูกใช้ไปแล้ว 5.3GB ...ใช้
อะไรไปม่ังเด๋ียวค่อยว่ากัน ส่วน /boot น้ันตอนท่ีติดต้ังผมแบ่งไว้ 100MB แต่มันคำานวณเพ้ียนกันนิด
หน่อยก็เลยออกมาแค่ 97MB แต่ก็ใช้งานไปแค่ 14MB เท่าน้ันเอง ยังเหลือเน้ือท่ีอีกบานสำาหรับการ
เก็บแค่ boot images กับ kernel ของ Linux เพราะท่ีเห็นว่าใช้ไป 14MB น้ันหมายถึงมันมีอยู่
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ด้วยกันต้ัง 3 version !! ... ตัวสุดท้ายเป็น tempory directory ของ Linux ท่ีมันสร้างข้ึนมาเอง
จะเห็นว่าประเภทหรือ format ของมันจะเป็น tmpfs หรือ temporary file system

ทีน้ีลองมาดูอีกเคร่ืองหน่ึงท่ีเป็น Macintosh แต่เอามาลง YellowDog Linux ซ่ึงไม่ได้ติดขัดในข้อ
จำากัดของการแบ่ง partition แบบ PC ดูม่ัง ... ด้วยคำาส่ังเดียวกันผมจะได้รายการอย่างน้ีครับ

Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hda4 ext3 485M 173M 287M 38% /
/dev/hda3 ext3 97M   16M   76M 18% /boot
none tmpfs 314M 0 314M 0% /dev/shm
/dev/hda8 ext3 985M   75M 860M 9% /home
/dev/hda5 ext3 485M  8.1M 452M 2% /tmp
dev/hda10 ext3 7.9G 4.1G 3.5G 55% /usr
/dev/hda6 ext3 485M 100M 360M 22% /var
/dev/hda9 ext3 5.0G 33M 4.7G 1% /zhuqidisk

จะเห็นว่าผมเล่นตามตำาราเลย :-) แยกเป็น /, /boot, /home, /tmp, /usr, /var แถมด้วย partition
ประหลาดต่างหาก เพ่ือเอาไว้ download ไฟลข์นาดใหญ่ๆ จาก internet ... ลองดูขนาดของแต่
partition กันเอาเองนะ เรียกว่าเผ่ือกันเอาไว้เต็มๆ (แล้วยังเหลือพ้ืนท่ีว่างอีก 12G ท่ียังไม่ได้แบ่งเป็น
partition ใดๆ เลยด้วย)

แต่น่ันก็แค่คำาส่ัง df หรือ disk-free ซ่ึงสามารถเรียกใช้งานได้ทุกคน เพราะมันไม่ได้ access เข้า
ไปในพ้ืนท่ีต้องห้ามของระบบ แค่ตรวจสอบดูขนาดของแต่ละ partition เท่าน้ันเอง ... คือถ้าตอนติด
ต้ังระบบน้ัน เราเลือกลงแบบมี / หรือ Root Filesystems เพียงตัวเดียว เราก็จะได้หน้าตาออกมา
คล้ายกับตัวอย่างแรก ซึ่งก็น่ันแหละท่ีเราอยากจะไปรู้ต่อว่า เราควรจะแบ่งเป็น /boot, /home, /usr, 
/var, /tmp อย่างละประมาณเท่าไหร่

ตอนน้ีถ้าใครไม่ได้ login เข้าระบบด้วย root ก็จัดการ switch user ไปเป็น root ด้วยคำาส่ัง

su -

... อย่าลืม -  ข้างหลังนะครับ เพราะมันมีบางอย่างไม่เหมือนกันระหว่าง su กับ su – ... แม้ว่าท้ัง 2
คำาส่ังจะเป็นการ switch user ไปเป็น root ด้วยกันท้ังคู่ แต่ su – เท่าน้ันท่ีจะไปอ่านค่าตัวแปรหรือ
parameters ของ root มาจริงๆ ซ่ึงในบางกรณีเราก็จำาเป็นต้องใช้เหมือนกันเช่นพวก %path หรือ
อะไรพวกน้ัน ... เพราะฉะน้ันแค่ขีดเดียวก็ใส่ๆ เข้าไปซะ ... อย่างเร่ืองมาก!!

จากน้ัน cd ไปท่ี root directory ด้วยคำาส่ัง cd /

แล้วก็เรียกคำาส่ังน้ีขึ้นมา ... du -h --max-depth=1 ... แล้วก็กด <Enter>

เคร่ืองของเราจะน่ิงไปพักหน่ึงเลยครับ เพราะมันจะต้องไปควานหาและคำานวณขนาดของไฟลต่์างๆ ท่ี
ติดต้ังไว้ในระบบของเราออกมา ... ก็คงไม่ต้องเปรียบเทียบกับเคร่ือง Macintosh แล้วนะครับ เพราะ
จริงๆ ก็ต้องการจำาลองเหตุการณว่์า เราได้ติดต้ังแบบใช้ partition เดียวอยู่แล้ว ... อีกอย่าง ... เครื่อง
PC ท่ีใช้ chip ของ intel ก็หา software มาลองเล่นได้มากกว่าด้วย เพราะฉะน้ันเราก็มาดูซิว่า หลัง
จากการติดต้ังและผ่านการ update หลายๆ อย่างจนเข้าท่ีอย่างท่ีตัวเองอยากได้แล้วน้ัน แต่ละส่วน
มันจำาเป็นต้องใช้พ้ืนท่ี hard disk ซักเท่าไหร่

เคร่ืองของผมมันจะส่งผลลัพธเ์ป็นตัวเลขน้ีออกมาครับ ...
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8.7M ./root
8.1M ./boot
0 ./selinux
14M ./sbin
8.0K ./opt
4.1M ./tmp
8.0K ./initrd
248K ./dev
16K ./lost+found
251M ./lib
5.4G ./usr
53M ./home
770M ./proc
0 ./sys
8.0K ./misc
16K ./media
6.0M ./bin
32K ./windows
68M ./etc
8.0K ./.automount
8.0K ./mnt
360M ./var
8.0K ./srv
6.9G .

ดูแค่ไอ้ท่ีป้ายเหลืองๆ เอาไว้น่ันก็แล้วกัน จะเห็นว่า /usr น้ันใหญ่โตมโหระทึกเลยทีเดียว เพราะผมเล่น
ติดต้ัง software ของ Fedora Linux ลงไปเกือบจะครบทุกตัว แล้วยังไปหามาเติมเข้าไปอีกต้ังเยอะ
:-) ถ้าขืน follow ตามตัวเลขท่ีผมลอกตำาราเล่มอ่ืนมาต้ังแต่แรก ก็เป็นอันว่าติดต้ังไม่สำาเร็จอยู่ดี ...
เพราะฉะน้ันจึงไม่ต้องแปลกใจว่า ทำาไมในอีกเคร่ืองหน่ึงน้ันผมแยก partition ของ /usr ออกมาต้ัง
7.9G เพราะว่าผมทุรนทุรายกับการติดต้ัง Linux บนเคร่ืองนู้นเคร่ืองน้ีมาต้ังหลายหนแล้วน่ีนา :-)
สำาหรับ partition อ่ืนๆ ก็เพ้ียนจากตำาราไม่นักหรอกครับ /var อาจจะใหญ่ไปหน่อย แต่เพราะมีขยะ
เน่ืองจากการ update แล้วยังไม่ได้ลบออกอยู่บ้างมันก็เลยดูตุงๆ พ้ืนท่ี hard disk พอสมควร

ทีน้ีก็ได้รู้ขนาดท่ีต้องการของตัวเองละ ... ถ้าอยากจะลงใหม่ด้วยการแบ่ง partition ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยก็จำาตัวเลขไปเผ่ือๆ กันเอาเองก็แล้วกัน ถ้าจะบ้าเลือดกับ software ขนาดหนัก ก็ต้องเผ่ือ
พ้ืนท่ีของ /usr ไว้ให้มากๆ ... ลองไปดูซิว่า /usr มันไปโตๆ บวมๆ ตรงไหนม่ัง :-P

2.3G ./share
22M ./sbin
136M ./include
88M ./java
331M ./local
2.1G ./lib
120K ./doc
1.6M ./kerberos
2.5M ./games
278M ./bin
204M ./X11R6
8.0K ./etc
104K ./src
31M ./libexec
5.4G .
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ตัวท่ีกินพ้ืนท่ีดุๆ เลยก็คือ /usr/share กับ /usr/lib ครับ ยังไม่ได้เข้าไปสำารวจเหมือนกันว่าอะไรจะ
ต้องใหญ่โตขนาดน้ัน ? เพราะจริงๆ แล้วผมก็จับเอา fonts ของ MS-Windows ยัดเข้าไปใน
directory ท่ีช่ือว่า /usr/local/share/fonts/local ไปแล้ว ... เพราะง้ันท่ีใหญ่บะล่ักก้ักออกมาน่ัน
มันจึงไม่ใช่ผลงานของผมโดยตรงอย่างแน่นอน :-)

จบเร่ืองท่ีอยากจะเล่าในระดับประถม 1 แค่น้ีก่อนแล้วกันครับ ถ้าบังเอิญว่าใครอยากจะเร่ิมติดต้ังใหม่
อีกรอบหน่ึง ก็จัดการกันซะตอนน้ีเลย ... ผมขออนุญาตไปค้นตำาราก่อนว่า ระดับประถม 2 น่ี Linux
ควรจะต้องรู้คำาส่ังอะไรท่ีมากกว่าน้ีม่ังดีกว่า :-D

หรือถ้าใครคิดว่าอยากจะทบทวนอีกครั้ง รายการคำาส่ังข้างล่างน้ีก็คือท่ีผมเล่าผ่านๆ มาท้ังหมดครับ
หาอ่านรายละเอียดของแต่ละตัวกันเอาเองจากในเคร่ืองท่ีทำาการติดต้ังไว้ก็ได้

ท่ีผมเรียกเป็นระดับอนุบาลมี ... ls, cp, rm, mv, mkdir, rmdir, cd, exit, logout และ man ...
แล้วชุดต่อมาใน "ประถมบท" ผมเล่าเพ่ิมเติมไว้แค่ 4 คำาส่ังคือ chmod, su, df และ du

น่าจะเล่าคำาส่ังไหนต่อไปอีกดีหว่า? ... เด๋ียวค่อยว่ากัน!!

อ้อ !... เพ่ือจะไม่เป็นการเสียเวลารอ ผมขอแนะนำาให้ทดลองฝึก vi ไปเลยดีกว่าม้ัย ... ทำาอย่างน้ีครับ
เปิดเคร่ืองขึ้นมา login กันตรงหน้า graphic หรือจะออกไป login จาก virtual console ท่ีเป็น
text mode ก็ได้ จากน้ันเรียกคำาส่ัง vimtutor ข้ึนมา ... แค่น้ันแหละครับ ท่ีเหลือก็ทำาตามตำารา
ท่ีเขาเตรียมไว้ให้ไปเร่ือยๆ ... เท่าน้ีก็พอจะใช้ vi ได้คล่องๆ ในระดับหน่ึงแล้วล่ะครับ... แฮ่ม !!
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ประถมบทท่ี 2 : อยู่ไหนหว่า?

อย่างท่ีเล่าเอาไว้แล้วว่า ตอนท่ีติดต้ัง Linux โดยท่ัวๆ ไปน้ัน จะเกิดไฟลต่์างๆ ในระบบของเราประมาณ
3 - 4 หม่ืนไฟลด้์วยกัน มีท้ังท่ีเป็นไฟลค์ำาส่ัง , บ้างก็เป็น config, บ้างก็เป็นคู่มือหรือ documents
เพ่ือให้เราศึกษาเพ่ิมเติม, หรือไฟลป์ระกอบท่ีจำาเป็นบ้างไม่จำาเป็นบ้างกับการทำางาน ข้ึนอยู่กับว่าเรา
จะบ้าเลือดขนาดไหนในตอนท่ีติดต้ัง :-)

ทีน้ี ... พอใช้งานไปซักพักหน่ึง เราก็จะเร่ิมสับสนกับผลงานของตัวเอง เพราะเราชักไม่แน่ใจว่าไฟลท่ี์
เราต้องการแต่ละตัวน้ันมันอยู่ท่ีไหน? หรือว่ามันยังมีอยู่ในระบบรึเปล่า? ในโลกของ MS-Windows
ผมเคยเห็น user หลายคนใช้ระบบการค้นหาใน graphic mode หรือบางคนก็อาจจะใช้คำาส้ัง attrib
หรือแม้แต่ dir ท่ีมี /s เป็น parameter ตามหลัง ... ก็ถ้า Linux ไม่มี features เหล่าน้ีเลยก็ต้อง
ถือว่าเชยละเอียดจริงๆ ... ถูกรึเปล่า?

คำาส่ังท่ีใช้ในการค้นหาไฟลข์อง Linux น่าจะมีอยู่ด้วยกันหลายวิธีครับ ข้ึนอยู่กับความชำานิชำานาญและ
ตาม style การเรียกใช้คำาส่ังของแต่ละคน เพราะคำาส่ังของ Linux ได้รับการพัฒนามาจากหลาย
แหล่งท่ัวโลก ... เราก็คงจะเล่ากันแค่กลุ่มคำาส่ังมาตรฐานของมันก็พอ แล้วใครท่ีอยากจะลองวิธีอ่ืนๆ ก็
หาโอกาสไปลองใช้ลองฝึกกันเอาเอง

คำาส่ังในกลุ่มท่ีจะเล่าต่อไปน้ีก็จะมี locate หรือ slocate, whereis, which, และ find

slocate เป็นคำาส่ังท่ีปรับปรุงมาจาก locate โดยเพ่ิมเติมรายละเอียดเก่ียวกับด้าน security
ลงไป แล้วก็เลยเรียกกันว่า slocate ... ปัจจุบันคำาส่ัง locate ไม่มีอีกแล้วครับ แต่
ท่ีพวกเรายังเรียกใช้มันได้ เป็นเพราะ Linux รุ่นหลังๆ จัดการให้คำาส่ัง locate เป็น
link ของ slocate ไปแล้ว เวลาเรียก locate หรือ slocate ก็เลยหมายถึงคำาส่ัง
เดียวกัน ... วิธีใช้คำาส่ังก็แค่ ...

locate  <ช่ือไฟล์>

locate หรือ slocate น้ีทำางานได้ค่อนข้างเร็วครับ เน่ืองจากมันจะมีการทำารายการ index
หรือสารบัญของไฟลต่์างๆ ในระบบเอาไว้ก่อน เรียกว่าพอหาปุ๊บก็เกือบจะเจอใน
ทันทีเลย ... ถ้ำเรำรู้ตัวสะกดท่แี น่นอนของช่ือไฟลน้ั์นๆ :-)

แต่ถ้าบังเอิญไม่รู้จริงๆ หรือจำาได้เพียงบางส่วน หรือไม่รู้ว่าไฟลท่ี์ต้องการหาน้ันถูกกำาหนดให้
มีช่ือเป็นตัวพิมพใ์หญ่พิมพเ์ ล็กยังไงม่ัง ก็ต้องอาศัย parameter ช่วยนิดหน่อยครับ

locate  -i  <ช่ือไฟล์>
-i เป็น parameter ท่ีส่ังให้ locate ไม่ต้องสนใจ case ของตัวอักษรว่าจะเป็นพิมพเ์ล็ก

หรือพิมพใ์หญ่

locate  -r  <regular expression ของช่ือไฟล์>

ตัวอย่างเช่น ... locate -r grub*

แต่เพราะว่ามันจะทำางานกับ database ของระบบท่ีมีอยู่แล้วเท่าน้ัน ซ่ึงเราก็อาจจะต้องคอย
update ฐานข้อมูลน้ีหรือทำาการซ่อมสร้างตามแต่เวลาท่ีเห็นสมควร ซ่ึงบางคร้ังเรา
ก็เลยอาจจะรู้สึกสะดวกกว่าถ้าจะใช้คำาส่ัง find ทำาหน้าท่ีน้ีแทน
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find ช่ือคำาส่ังก็บอกไว้โจ่งแจ้งเลยครับ ผมเจอคำาส่ังน้ีครั้งแรกด้วยการขอดูคู่มือม่ัวๆ ว่า man find
แล้วก็เลยเห็นวิธีการใช้ของมัน :-) ... เพราะฉะน้ันเวลานึกช่ือคำาส่ังอะไรแล้วไม่แน่
ใจว่าสะกดถูกรึเปล่า หรือไม่แน่ใจว่าจะเป็นคำาส่ังท่ีต้องการม้ัย ก็ให้ทดลองขอดูคู่มือ
จากการเรียกใช้ man <ชือ่คำำสัง่> ก่อนก็ได้ครับ

ส่วนใหญ่ของการใช้คำาส่ัง find เป็นอย่างน้ี ...

find <starting path> -name <reg.exp ของช่ือไฟล์>

วิธีระบุช่ือไฟลท่ี์ต้องการหาก็จะเหมือนกับคำาส่ัง locate -r น่ันเอง คือสามารถใส่เคร่ืองหมาย
* หรือ ? แทนตัวอักษรใดๆ ของช่ือไฟลไ์ด้

รายละเอียดและความสามารถของคำาส่ัง find มีเยอะครับ เช่นหาว่าไฟลไ์หนถูกสร้างข้ึนมา
หรือถูกแก้ไขเปล่ียนแปลงในวันท่ีหรือเวลาไหน หรือจะหาไฟลท่ี์มีขนาดเท่าไหร่ ...
อย่างน้ีเป็นต้น ... ก็ไปหาอ่านเอาเองจากการเรียก man find ก็แล้วกัน

whereis เป็นคำาส่ังท่ีเอาหาไฟลป์ ระเภท binary, หรือ source code, หรือคู่มือการใช้ของ
คำาส่ังใดคำาส่ังหน่ึง ... จะเห็นว่ามันมี scope แคบกว่า 2 คำาส่ังแรกท่ีเล่าเอาไว้ใน
บทน้ี แต่ก็เหมาะกับการหาคำาส่ังท่ีต้องการโดยไม่ต้องยุ่งเก่ียวกับช่ือไฟลท่ี์ไม่เก่ียวข้อง
วิธีใช้ก็แค่ ... whereis  <ช่ือคำำ ส่ัง>

which ในทางหน่ึงมันทำาหน้าท่ีคล้ายกับการหาด้วย whereis ต่างกันเพียงแค่ว่า which
จะหยุดการค้นหาทันทีเม่ือมันพบคำาส่ังน้ันๆ ใน path ท่ีได้รับการกำาหนดเอาไว้ ...
ดังน้ันโดยลักษณะดังกล่าว เราจึงเอามันไว้เพ่ือตรวจสอบว่าคำาส่ังท่ีเราเรียกใช้อยู่
เป็นประจำาน้ัน ใช่ตัวท่ีเราต้องการจริงๆ รึเปล่าด้วย เพราะระบบการค้นหาคำาส่ังของ
Linux ก็จะไล่ไปตามลำาดับก่อนหลังของ path ท่ีกำาหนดเอาไว้ก่อนแล้วต้ังแต่ตอนท่ี
login เข้าสู่ระบบของ user แต่ละคน

ครบแล้วนะ 4 คำาส่ัง ปัญหาท่ียังจะตามมาอีกสำาหรับ "มนุษยข้ี์สงสัย" ก็คือ เราก็หาจนเจอไฟลท์ ี่อยาก
จะหาแล้ว หรืออาจจะเห็นช่ือของไฟลบ์ างตัวท่ีน่าสนใจ ... แต่ในเม่ือ Linux ไม่ได้กำาหนดเง่ือนไขของ
executable files เอาจาก extension ของไฟลน้ั์นๆ ... แล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันเป็นไฟล์
ประเภทไหน? ... เราจะใช้คำาส่ัง file ครับ :-) วิธีใช้ก็ง่ายนิดเดียว

file <ช่ือไฟล์>
ผลลัพธท์ ี่ได้ก็จะแตกต่างกันไป เพราะบางตัวเป็น binary, บางตัวก็เป็น ASCII text file, บางตัวก็
เป็น link, บางตัวก็เป็น directory, หรืออาจจะเป็น block device, ไม่งั้นก็เป็น shared object,
ฯลฯ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังมีประเภทอ่ืนๆ อีกม้ัย :-) ... แต่ท้ังหมดก็จะมีแต่ ASCII text file เท่า
น้ันแหละครับท่ีเราสามารถอ่านออก แล้วก็ text file บางตัวมันก็เป็น script หรือ configuration
ของ software ต่างๆ ในระบบของ Linux ด้วย ... แล้วก็เพราะ Linux ทำางานเกือบทุกอย่างอยู่บน
พ้ืนฐานของ text file น่ีแหละครับ ท่ีทำาให้ text edtor อย่าง vi หรือ vim รวมไปถึง emacs หรือ
joe มีความสำาคัญมากมายขนาดท่ี user ท่ัวๆ ไปนึกไม่ถึงกันเลยทีเดียว
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การเปิดอ่าน text files ท่ัวๆ ไปน้ันจะใช้คำาส่ัง cat, more, หรือ less ... แต่บางคนก็ข้ีเกียจจำา
กันหลายตัว เขาก็จะตะบันใช้ vi เพียงตัวเดียว เพ่ือจัดการกับ text file ทุกตัวไปเลย ... เพียงแต่ใน
บางสถานการณน้ั์น การใช้ vi ซ่ึงสามารถ edit แก้ไขเพ่ิมเติมเข้าไปใน text file หน่ึงๆ ได้น้ัน ก็ไป
พัวพันกับเร่ืองของ security หรือความ stable ของระบบเข้าให้เหมือนกัน ... มันคือท่ีมาของการ
สร้าง utilities เล็กๆ กลุ่มหน่ึงข้ึนมาเพ่ือใช้ในการ "อ่าน" เพียงอย่างเดียว

คำาส่ังท้ังหมดท่ีเล่ามาน้ี ถือเป็นเร่ืองพ้ืนฐานท้ังน้ันเลยครับ เพราะเร่ืองราวของ Linux ต่อจากคำาส่ัง
ง่ายๆ เหล่าน้ีก็คือการ setup หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงค่า configuration ต่างๆ ของ software
แต่ละตัว ... แน่นอนท่ี Linux มีคำาส่ังเป็นร้อยเป็นพันขนาดท่ีรวบรวมเป็นหนังสือได้หนาๆ ขนาดสมุด
โทรศัพทห์ น้าเหลืองเลยทีเดียว ซ่ึงมีความจำาเป็นต้องใช้ในสถานการณท์ ี่ไม่เหมือนกัน ... ท่ีสำาคัญก็คือ
หลายๆ คำาส่ังก็เหมาะกับการเอาไปเขียนเป็น script มากกว่า เพราะมี syntax ท่ียุ่งยากท้ังยังสามารถ
pipe ( | ) หรือ redirection ( > และ >> ) ให้ไปเกิดเป็นผลลัพธต์ ่างๆ ได้อีกสารพัดเร่ือง ... ก็คงถือ
โอกาสจบ "ประถมบท" กันแต่เพียงเท่าน้ี และปล่อยให้ user ท่ีอยากจะเรียนรู้ได้ไปสัมผัสและฝึกหัด
การใช้งานคำาส่ังต่างๆ จนเกิดความชำานาญของแต่ละคนกันเอาเองต่อไป

อย่าลืมว่าคำาส่ัง man คือคู่มือช้ินสำาคัญสำาหรับการศึกษาค้นคว้าและทดลองใช้งาน Linux เพราะ
มันบรรจุแทบจะทุกคำาส่ังเอาไว้ให้อยู่แล้ว และนอกจากน้ันก็อย่าลืมหัดใช้ vi หรือ vim จากเคร่ืองมือ
ช่วยสอนท่ีแถมมาให้อย่าง vimtutor น้ันด้วย ... แม้ว่า power ของ Linux ส่วนหน่ึงจะอยู่ท่ีการ
กำาหนดค่า configuration ต่างๆ ของระบบ แต่ power ท่ีแท้จริงในระบบของ Linux น้ันจะอยู่ท่ีการ
เขียน script ให้กับ shell ท่ีเราทำางานอยู่เป็นประจำามากกว่า ... หากใครท่ีซุกซนพอจะเข้าไปซอกๆ
แซกๆ กับแต่ละ  directory ของ Linux  แล้วก็จะเห็นว่า  เราอาศัยการทำางานหรือการแก้ไข
configuration ต่างๆ ของระบบผ่าน scripts นับร้อยๆ ท่ีคนอ่ืนๆ ช่วยกันเขียนเอาไว้ท้ังส้ิน :-)

ผมก็คงจะกระโดดข้ามไปเร่ืองอ่ืนก่อนท่ีจะย้อนกลับมาท่ีเร่ืองของ shell scripts เพราะรายละเอียด
ของการเขียน scripts น้ัน น่าจะมีมากกว่าการกำาหนดค่า configuration ของระบบซะอีก เพราะมัน
เกือบจะเป็นโลกของ developers จริงๆ ไปแล้ว ในขณะท่ีการติดต้ังระบบและการกำาหนดค่า
configuration น้ันยังเป็นโลกของ administrator เท่าน้ันเอง
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การเขียนตำาราไม่ใช่เร่ืองง่าย ผมเองก็เขียนเล่าไปเท่าท่ีตัวเองเคยรู้ และเอกสารฉบับน้ีก็อาจจะไม่ต่าง
ไปจากบันทึกลำาดับข้ันตอนของการเรียนรู้ Linux ของผมเอง ซ่ึงอาจจะผิดเพ้ียนไปจากลำาดับข้ันตอน
ของคนอ่ืนๆ อยู่บ้าง ... แต่น่ันไม่น่าจะใช่ปัญหา :-)

ผมเลือกใช้งาน Linux เพราะมัน "ฟรี" ... :-)  น่ันอาจจะเป็นปัจจัยสำาคัญประการแรกๆ ของหลายๆ
องคก์ร แต่ท่ีผมชอบมันเพราะมันเปิดกว้างให้กับการเรียนรู้ แล้วมันก็ยังไม่จบท้ังท่ีมีความสมบูรณใ์ น
ตัวของมันมากพอสมควรแล้ว ... มีเร่ืองราวใหม่ๆ และมีส่ิงแปลกๆ ให้เราได้สัมผัสมันได้ตลอดเวลา ใน
ขณะท่ีเราก็ยังสามารถใช้งานมันอย่างปกติทุกๆ วันต่อไปได้ ... ถ้าการเรียนรู้คือส่ิงท่ีสนุกสนานในชีวิต
ของพวกเรา ผมก็เช่ือว่า Linux คือทางเลือกท่ีน่าสนุกสนานน้ัน

ผมเร่ิมต้นจากส่ิงท่ีเล่ามาท้ังหมดน้ี แล้วก็ยังสนุกกับการอ่านและการเรียนรู้ features ใหม่ๆ ท่ียังซุก
ซ่อนอยู่ใน Linux ต่อไป มันอาจจะเป็นท้ังการปฏิบัติงาน และเกมล่าสมบัติสนุกๆ ในเวลาเดียวกัน ...
มันเป็นส่ิงท่ีเราสามารถใช้ประโยชนกั์บการปฏิบัติงานได้ และเป็นส่ิงเดียวกันกับท่ีเราจะสามารถมี
สังคมเล็กๆ อีกสังคมหน่ึงท่ีจะพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดกันถึงเทคนิคหรือกลวิธีแปลกๆ บนเคร่ืองมือ
ประจำาโต๊ะหรือประจำาตัวของพวกเราช้ินท่ีเรียกว่าคอมพิวเตอรน้ี์ ... มันอยู่ท่ีเราจะมองว่า Linux เป็น
เร่ืองท่ีน่า serious ท่ีควรจะต้องจริงจังกับมันอย่างเอาเป็นเอาตาย หรือเราจะมองมันเป็น "ของเล่น"
ท่ีสามารถใช้ประโยชนกั์บการปฏิบัติงานประจำาวันของเราได้ ?! ... เราก็ต้องเลือกของเราเองล่ะ ...

ผมจะเว้นวรรคทางเอกสารน้ีซักระยะหน่ึง เพ่ือทบทวนเร่ืองท่ีเรียนรู้มาแล้วกับส่ิงท่ีกำาลังเรียนรู้ใหม่ต่อ
ไปเร่ือยๆ แล้วค่อยจับมาประมวลท้ังหมดเป็นเอกสารชุดท่ี 2 ของการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ Linux
ต่อไป ... บอกตรงๆ ว่ามันเขียนยากกว่าเอกสารบ้าๆ บอๆ ท่ีตัวเองเคยเขียนไว้เยอะทีเดียว ... ก็สนุก
ของผมไปอีกแบบครับ :-)

Mr. Z.,
กรงุเทพฯ, 26.03.2005
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